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Författare: Liivi Lepisk & Elias Rosell 

Handledare: Josef Pallas 

Syfte: Syftet med uppsatsen var att synliggöra hur och om svenska företag inom turist- och 

upplevelseindustrin kommunicerar enhetligt med hjälp av berättelser, värden och visioner, 

både internt riktat till medarbetare som externt riktat mot framtida besökare. 

Frågeställningarna som ska besvaras är: Arbetar svenska turist- och upplevelseföretag med 

enhetlig kommunikation genom berättelser, värden och visioner? I så fall hur? Avspeglas de 

värden och berättelser som kommuniceras internt även externt? 

Metod/Material: Insamlandet av material skedde med hjälp av sju kvalitativa intervjuer. 

Intervjuerna hölls semistrukturerade med sju respondenter som aktivt arbetar med 

kommunikation på respektive företag.  

Resultat: Undersökningens resultat och analys visar att organisationerna använder sig av 

olika fastställda och spontana strategier för att kommunicera. Uppsatsens fokus utgick ifrån 

berättande, värden och visioner och det som framkom var att detta framförallt används inom 

företagen för att öka sammanhållningen i gruppen och för att skapa ett starkare band mellan 

ledning och medarbetare internt. Resultatet visade också att branschen i sin helhet har 

svårigheter att visa upp en enhetlig kommunikation mot gäster, mycket beroende på den 

dynamiska tidsålder vi befinner oss i. 
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companies in the experience economy work with uniform communication through stories, 

watchwords, values and visions? In that case - how? Does the values communicated internal 

also reflect extern? 

Method/Material: The used method in this study is qualitative interviews. The interviwes 

were held with seven respondents at seven companies. The respondents where people 

working at the department of communications in the chosen organizations.   

Results: The main results shows that the companies uses different type of stategies when 

forming their communication plans and executing their communications. Allthough the thesis 

takes approach in corporate storytelling, integrated communications and the narrative theory, 

the result shows that these perspective of communications are mostly used to increase the 
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Förord 
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med värdefulla kunskaper kring hur ni arbetar med kommunikation inom respektive företag. 
 

Ett stort tack även till vår handledare Josef Pallas för all värdefull feedback du gett oss under 

uppsatsens arbete. 
 

Trevlig läsning! 

Liivi Lepisk och Elias Rosell 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Under århundraden har människans förmåga att kommunicera utvecklats med hjälp av 

skriften och talet. I takt med att utvecklingen har gått framåt har vi fått fler och fler verktyg 

för att göra detta, nämnas kan exempelvis: böcker, TV, radio, telefoner, tidningar, internet och 

mobiltelefoner. Listan kan göras lång. Det är inte bara vi som enskilda individer som 

använder oss av dessa kommunikationskanaler utan även olika företag. 
 

Då många organisationer, inom olika verksamhetsområden, vill nå fram just till dig, blir du 

överöst av TV-reklam, tidningsannonser, radiojinglar, nyhetsbrev, affischer och så vidare. 

Detta är ett så kallat mediebrus. Dagens företag måste helt enkelt hitta nya vägar, metoder och 

rätt tidpunkt för att nå fram till just dig. 
 

Forskaren Sara Rosenberg, nämner i sin avhandling, Facing clutter: on message competition 

in marketing communications, att svenska mediekonsumenter nås av cirka 125 kommersiella 

budskap varje timme. Med hjälp av denna gigantiska våg av intryck påverkar detta inte bara 

konsumentens vilja att köpa och handla utan också företagens tillvägagångssätt att nå fram till 

oss. Rosenberg förklarar att om ett företag ska kunna nå fram till sin framtida kund måste 

företaget vinkla och bli smalare med sin kommunikation. (Rosengren, 2008)  
 

Detta har resulterat i att organisationerna strategiskt måste planera sina 

kommunikationsinsatser. Då dessa strategiska planer har fått en större plats för 

organisationernas väg fram till konsumenten, har vetenskaper och metoder utvecklats. (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2012) För dagens organisationer gäller det alltså att vara strategisk i 

hur man kommunicerar då detta leder till ett igenkännande och ett rykte kring företaget. 

Beroende på vilken känsla och uppfattning mottagarna har fått av organisationen kan detta 

leda till en positiv respons, både bland de som verkar inom organisationen, men även de som 

brukar företagets tjänster (Cornelissen, 2011), det vill säga gäster och besökare.  
 

Målet med en kommunikationsstrategi är att presentera en enhetlig bild av företaget, 

varumärket och affärsidén. Detta gäller både externt och internt. (Christensen, 2008) Risken 

med att inte kommunicera enhetligt är att företagens framtida kunder och besökare får en 

förvirrad bild av företaget. Om en kampanj exempelvis visar en bild av organisationen som 
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nytänkande och innovationsrik men besökaren sedan möts av det motsatta, kan denne uppleva 

en besvikelse och för sedan vidare sin upplevelse av organisationen som något negativt. 

Internt kan det exempelvis gälla om förtaget har satt upp gemensamma mål, visioner och 

policys som sedan inte följs av alla. Då kan en förvirring uppstå och sluta med att 

medarbetarna gör egna tolkningar av de uppsatta målen. Detta kan resultera i att det enhetliga 

kan försvinna eller bli bristfälligt.  
 

I ett ständigt tilltagande konsumtionssamhälle gäller det idag för företag att differentiera sig 

och sticka ut i det egna segmentet för att nå sin målgrupp och attrahera nya gäster och kunder. 

Sedan länge är det vedertaget för företag att genom intern policys och styrdokument lägger 

upp strategier för en gemensam kommunikation, ofta bestående av gemensamma berättelser 

och värden som man vill förmedla till sina gäster. I denna uppsats undersöker vi om och hur 

företag inom turist- och upplevelseindustrin i Sverige använder sig av ett antal olika tekniker 

för att genom dessa stärka uppfattningen om företagets enhetlighet gentemot sina gäster och 

besökare. Vidare vill vi ta reda på om organisationerna samordnar sin kommunikation 

medhjälp av integrated communication, Corporate storytelling och narrativ teori, för att 

samtliga kundgrupper ska få en enhetlig bild av företagen genom exempelvis 

marknadskommunikationskampanjer. 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur företag i den svenska turist- och 

upplevelsenäringen enhetligt kommunicerar gentemot framtida besökare. Anledningen till att 

uppsatsen har fått ett fokus på turistnäringen och upplevelseindustrin är att denna industri står 

för en stor del av den svenska nationalinkomsten och ses som en stor och utvecklande 

marknad, se stycke 1.2 nedan för mer information.  
 

För att kommunicera Sverige som turistland har Näringsdepartementet och Svensk Turism 

AB anlitat kommunikationsföretaget VisitSweden för att kommunicera Sverige som 

turistresmål. De har tagit fram en guide för hur besöksnäringen bör kommunicera. Bland 

annat rekommenderas att man som organisation ha följande i åtanke: “vad ska vi berätta”, 

“hur kommunicerar/marknadsför vi oss” samt “var kommunicerar vi”, vilka passar väl i 

uppsatsens teoretiska ramverk. 
 

Vad vi ska berätta innebär att kommunikationen ska lyfta fram en positiv bild som ger en 

känslomässig beröring. Genom att tänka på olika kärnvärden, så som öppenhet, äkthet, 
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omtänksamhet och nytänkande, tror VisitSweden, att detta kommer nå fram till och beröra 

företagens framtida besökare.  
 

Hur vi kommunicerar innebär att kommunikationen ska överraska och märkas i mängden, 

man ska visa ett engagemang gentemot sina besökare. Kommunikationen ska appellera till 

besökarnas känslor. 
 

Var vi kommunicerar innebär att man måste vara konsekvent med sina 

kommunikationskanaler beroende på vilken målgrupp och syfte man har. Detta kan man göra 

med hjälp av PR-arbete, sociala medier och återkoppla till de som redan har varit på besök. 

Det är besökarna som för vidare ens upplevelser. (VisitSweden, 2013-12-06)  
 

Även om råden från VisitSweden ger organisationerna inom turist- och upplevelseindustrin en 

möjlighet att utveckla och ta ett större mandat inom den aktuella marknaden är dock 

konkurrensen hård, och för att nå fram till sin målgrupp måste organisationerna ta sig igenom 

ett stort utbud för att slutligen beröra sin mottagare.  
 

1.2 Svenska turist- och upplevelseindustrin 
Turistnäringen i Sverige har en historia som går långt tillbaka i tiden och har stått för en stor 

andel av den svenska nationella inkomsten. I Tillväxtverkets rapport, Fakta om svensk turism 

2012, finns bland annat följande nyckeltal: Under 2012 ökade turismens omsättning med 

4,8% till 275,5 miljarder kronor av vilka svenska fritidsresenärer svarade för drygt 44% och 

resenärer från utlandet 39%. Exportvärdet, mätt som utländska besökares konsumtion i 

Sverige uppnådde 106,5 miljarder kronor, vilket kan ställas i relation till exempelvis den 

svenska järn- och stålexporten som under samma period omsatte knappt 57,1 miljarder 

kronor. Vi har alltså att göra med en av de absolut största näringarna i Sverige, vilken 

dessutom sysselsätter drygt 168.000 personer. (Tillväxtverket, 2013-12-06) 

 

I vår undersökning har vi tagit fasta på hur de valda företagen, genom de presenterade 

perspektiven, försöker kommunicera känslan av upplevelsen till sina presumtiva besökare. 

Vad de har gemensamt är avsaknaden av en faktisk produkt, och istället säljer en upplevelse. 

Denna upplevelse måste sedan göra ett så pass stort intryck på besökaren att denne väljer att 

kommunicera denna vidare till sina vänner och bekanta.  
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Och visst tenderar vi att dela med oss av upplevelser till andra - år 2008 utsågs “En 

upplevelse” till årets julklapp av Handelns Utredningsinstitut. De utser årets julklapp grundat 

på bland annat om produkten representerar den tid som vi lever i och om den har ett stort 

attraktionsvärde. (Handelns Utredningsinstitut, 2013) Denna utmärkelse tyder på att 

upplevelser har varit, är och kommer fortsätta att vara en stor del av vårt vardagliga liv och är 

något som vi uppskattar.  
 

Vidare kan man läsa på regeringens hemsida att en framgångsrik turistnäring inte bara är 

marknadens intresse, utan att även landets: “Sverige ska ha en hög attraktionskraft som 

turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och 

ökad sysselsättning i alla delar av landet.” (Regeringen, 2013) Detta torde motivera 

ämnesvalet då en djupare förståelse för företagens marknadskommunikation inte bara blir till 

gagn för industrin och akademin - utan även för samhället i stort.  
 

1.3 Den muntliga spridningen av berättelser 
Ett effektivt sätt att sprida sin organisations budskap är att se till att ens gäster förmedlar 

vidare sina upplevda händelser till sina vänner och bekanta, det vill säga de som inte har tagit 

del av historien. Genom detta kommer den presumtiva besökaren påverkas av andra 

människors förväntningar, upplevelse och uppfattningar kring organisationen.  Oavsett om 

upplevelsen har varit positiv, eller negativ, kommer uppfattningen om den att spridas till 

vänner och bekanta. Detta kallas ibland i litteraturen för word-of-mouth. Kommer ett budskap 

från en vän eller bekant, torde detta uppfattas som mer pålitligt, då man vet att denna person 

inte drivs av kommersiella intressen. (Dennisdotter, 2008)   
 

Detta tankesätt liknar psykologen George Silvermans beskrivning av word-of-mouth: 

“Getting people to talk often, favoably, to the right people in the right way about your product 

is far and away the most important thing that you can do as a marketer.” (Silverman, 2001)  
 

I en rapport, skriven av Kairos Future, på uppdrag av Parks and Resorts, som är en av 

Sveriges största aktörer inom turism- och upplevelsenäringen, påpekar även de att 

tillämpandet av word-of-mouth har blivit vanligare. De skriver att andelen människor som 

delar med sig av sina upplevelser har ökat - speciellt i realtid, det vill säga medan upplevelsen 

pågår. Kairos Future frågade sina respondenter om de någon gång har delat med sig av sina 

upplevelser och på vilket sätt. Över 80% av de tillfrågade sa att de hade delat med sig av sina 
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upplevelser muntligt, och i jämförelse delade cirka 10% sin upplevelse via blogg eller 

Twitter. (Danielsson, 2011) 

 

1.4 Branschens svårigheter och kommunikationens problematik 
Att arbeta med enhetlig kommunikation innebär att man som företag behöver ha en 

omfattande plan och strategi för att det ska lyckas. Utmaningen är att alla kanaler inom 

organisationen måste arbeta likadant och det innebär att ingen ska ha möjlighet att röra sig 

utanför “boxen”. Det gäller hela organisationen - från enskilda medarbetare internt, till de 

externa kommunikationsinsatserna. Detta kan medföra att nya initiativ och idéer hämmas 

samt att individer kan känna sig instängda och inte känna sig uppskattade för sitt arbete.  
 

Dock ska man ha i åtanke att definitionen av “enhetlighet” kan uppfattas på olika sätt, 

speciellt i kommunikationssammanhang. Det enhetliga kan innefatta exempelvis att man som 

företag accepterar att medarbetare tar vissa initiativ inom specifika ramar, då är ramarna det 

enhetliga. Enhetlighet kan också gälla endast marknadskommunikationen och inte den interna 

kommunikationen, det vill säga att ramar då endast gäller inom vissa specialområden. 
 

En annan sorts problematik som kan uppstå är att veta hur mottagaren bemöter eller uppfattar 

det sända budskapet. Hur vet man som företag att det man sänder ut kommer uppfattas som 

man vill att det ska? 
 

VisitSweden, som arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet och Svensk Turism AB, 

upplever också att det finns utmaningar och problematik med att kommunicera inom turism- 

och upplevelsebranschen. VisitSweden menar, för att den svenska turismen ska kunna växa, 

måste branschen locka ännu fler turister från utlandet. På liknande sätt tänker andra länder, 

marknader. Den internationella konkurrensen har blivit hård och de länder som har ett 

liknande utbud som Sverige har ökat sina resurser på kommunikation avsevärt. (VisitSweden, 

2013-12-26) Att synas i bruset har blivit en utmaning.  
 

För att sådan problematik inte ska uppkomma gäller det att organisationen i varje enskilt fall 

gör en handlingsplan och undersöker hur deras kundgrupper bemöter olika kampanjer utifrån 

vad företaget vill förmedla. Företaget måste hitta ett budskap som accepteras och tas emot väl 

av mottagaren. På så sätt kan de utveckla en strategi som är enhetlig. Den risk som företagen 

utsätter sig för, när de inte kommunicerar enhetligt, är att mottagarna kan uppfatta en 
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förvirring då olika budskap från samma sändare, organisation, når en mottagargrupp. Om inte 

gästen vet vad den har att förvänta sig, riskerar man att tappa en potentiell besökare. 
 

Turist- och upplevelseindustrins utmaning och affärsidé är alltså att locka besökare till sina 

verksamheter. De som väljer att besöka ett nöjesfält, ett museum eller en djurpark kommer 

inte dit för att köpa en specifik produkt eller tjänst utan de väljer att spendera sin tid. Då 

människors vardagliga liv har blivit mer intensiv; varvat med jobb ska man hinna träna, ha ett 

socialt liv och hämta och lämna på dagis, så har företagens utmaning blivit att nå fram till 

mottagaren och beröra dem. Med hjälp av denna beröring ska besökaren fatta beslutet att 

besöka den aktuella verksamheten. Företagen måste helt enkelt hitta ett sätt att kommunicera 

så att de berör mottagaren. Då turist- och upplevelsedestinationerna inte säljer produkter utan 

upplevelser måste företagen införliva att det abstrakta blir konkret. Det magiska i 

kommunikationen och upplevelsen måste bli synlig och kännas.  
 

Då turism- och upplevelsebranschen står inför denna utmaning syftar uppsatsen till att 

undersöka hur och om svenska turism- och upplevelseföretag kommunicerar med hjälp av 

berättelser, visioner och värden - det som berör.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Först en inledning om turistbranschen och dess 

problematik med att uppnå en enhetlig kommunikation och branschens utmaningar i övrigt. 

Vidare kommer undersökningens frågeställningar, avgränsningar och huvudbegrepp att 

presenteras. Under kapitel Teori presenteras de valda perspektiv som kommer användas som 

teoretisk referensram. I efterföljande kapitel Metod presenteras hur de kvalitativa intervjuerna 

har gått till väga och hur arbetet kring urval har gått till. I kapitlet Resultat framförs den 

information som har framkommit från de sju genomförda intervjuerna. Resultatet presenteras 

tematiskt under respektive valt perspektiv. Intervjuerna har således inte presenterats företag 

för företag, utan tematiskt. Syftet med detta är att ge en helhetsbild av branschen, snarare än 

att undersöka företagen var för sig. Under kapitlet Analys och Diskussion följer ett 

analysarbete kring hur organisationerna arbetar med enhetlig kommunikation. Det är med 

hjälp av det valda teoretiska ramverket som analysen och diskussion genomförs. I det 

avslutande kapitlet, Slutsats, presenteras uppsatsens svar på de frågeställningar som finns 

under punkt 1.6.  
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Uppsatsens disposition har fått följande upplägg för att läsaren ska få en bra och övergripande 

överblick på hur undersökningen har genomförts, bearbetats och analyserats. I syfte att 

underlätta läsningen presenteras efterföljande kapitel med en inledande ingress och en 

upprepning av uppsatsens syfte.  
 

1.6 Syfte och Frågeställning 
Syftet med undersökningen är att tydliggöra hur svenska organisationer inom turist- och 

upplevelseindustrin går till väga för att kommunicera enhetligt med berättelser, värden och 

visioner, från företaget internt till den externa mottagaren. Vi undersöker hur företagens mål 

och visioner syns gentemot besökaren och gästen och om det sker i enhetlighet med det som 

företaget vill kommunicera. Med hjälp av de valda teorierna och perspektiven kan vi applicera 

våra informanters svar och besvara följande frågeställningar:  
 

• Arbetar svenska företag inom turist- och upplevelseindustrin med att kommunicera 

enhetligt med hjälp av berättelser, värden och visioner? Isåfall hur? 

• Avspeglas de värden och berättelser som kommuniceras internt även externt? 
 

1.7 Avgränsningar 
Undersökningen har begränsats till att undersöka hur företagen går tillväga, och inte beskriva 

vad de ska göra för att uppnå ett annat resultat. Då vi undersöker tillvägagångssättet, är det 

mest passande att intervjua de ansvariga på respektive företag och inte fokusera på hur 

mottagaren uppfattar det sända budskapet. 
 

Då uppsatsen har ett fokus på berättelser, värden och visioner har perspektiv och teorier kring 

Corporate storytelling, integrated communication och narrativ teori, använts. Perspektiven har 

använts för att de kompletterar varandra och hjälper oss för att få en djupare bild av hur man 

berättar enhetligt med hjälp av värden och visioner. Att vi inte valt att använda oss av fler 

perspektiv är för att de hade gett oss en för bred teoretisk ram vilket skulle göra uppsatsen, 

och arbetet kring den, för omfattande.  
 

Undersökningen har också begränsats till turist- och upplevelseindustrin. Då denna bransch är 

bred har endast företag som sysslar med upplevelser undersökts. Exempelvis har inte 

restauranger eller hotell blivit kontaktade och undersökta.   
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1.8 Huvudbegrepp  
Nedan beskrivs de huvudbegrepp och ord som används under uppsatsens gång. Längre ner i 

uppsatsen kommer begreppen att presenteras mer utförligt. Synonymer som ofta kommer att 

användas i arbetet, förklaras även dessa tydligare nedan. 
 

Integrated Communication innebär att företagets alla delar, som en enad front, sänder ut det 

de vill kommunicera. Det valda budskapet ska sändas i alla kanaler samtidigt (Lesley, 2004). 
 

Corporate storytelling används av organisationer för att skapa historier kring företag. Det som 

berättas kan förmedla ett budskap, en identitet och/eller en historia som ska beröra känslor. 

(Dennisdotter, 2008)  
 

Narrativ teori handlar om hur berättande fungerar och hur berättande kan se ut (Johansson, 

2005). Bland annat behandlas vilka faktorer som bör finnas med i en berättelse för att göra 

denna slagkraftig.  
 

Word-of-mouth är ett uttryck som handlar om när människor för vidare sina upplevelser 

genom att berätta det upplevda för varandra (Dennisdotter, 2008).   
 

Turist- och upplevelseindustrin är organisationer och företag som verkar för att locka till sig 

turister, både inhemska och utländska, genom upplevelser. Det kan vara museer, nöjesfält och 

djurparker. Inom branschen för turist- och upplevelseindustrin kan stora och små företag ingå. 

Dessa kan bland annat vara verksamma inom hotell, skidorter, sportevenemang, 

naturupplevelser och musikhändelser. (Jeansson, Ne.se, sökord: Turism) I följande uppsats 

har dock turist- och upplevelseindustrin avgränsats till museer, nöjesfält och djurparker.   
 

Orden historia, budskap, berättelse och upplevelse kommer att beskriva det företagen vill 

förmedla och kommunicera. Dessa kan även kopplas samman med de kampanjer, värden och 

visioner som företagen vill förmedla internt och externt. Exempelvis kan en berättelse vara en 

händelse som innehåller en vision som företaget vill förmedla. 
 

Berättare, sändare, företag och organisation är de företag och medarbetare som sänder ut 

kommunikationen till sina mottagare det vill säga till företagens besökare och gäster. 

Förmedlarna kan även välja att inrikta sin kommunikation gentemot interna intressenter. En 

berättare kan exempelvis vara en kommunikatör, en ledare eller en medarbetare.  
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Andra ord som kommer att användas är vision, illusion och värden. Dessa ord beskriver den 

bild som organisationerna vill kommunicera, visa och upprätthålla. Enligt Svenska 

Akademiens ordboksupplaga på internet (hämtad 2013-11-04), så har dessa ord fått 

förklaringen: uppenbarelse, intryck av verkligheten och betydelse. Dessa ord kommer att 

finnas med löpande under uppsatsens gång då de har en betydelse för vad man tycker, känner 

och upplever - vad man får för känslor kring företagets kommunikation, varumärke och 

berättelse.  
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2. Teori 

I nedanstående kapitel presenteras olika teorier och perspektiv för att få en förståelse för hur 

organisationer arbetar med vårt valda ämne. Dessa teorier kommer ligga till grund för 

analysarbetet. Följande perspektiv kommer att presenteras: integrated communication, 

Corporate storytelling och narrativ teori. Teoriavsnittet inleds med ett kort introduktion om 

den tidigare forskning som har gjorts inom det aktuella ämnet och avslutas med en diskussion 

kring de valda perspektiven och deras kompatibilitet. För att underlätta läsningen kommer 

”integrated communcation” ibland bli översatt till svenskans ”integrerad kommunikation”. 
 

 

2.1 Tidigare forskning  
Efter genomläsning av litteratur och vetenskapliga artiklar så finns det ett stort utbud som 

avhandlar kommunikationen kring varor och tjänster men mindre kring turism och 

upplevelser. Detta har inneburit begränsad tillgång till information avseende kommunikation 

medan information om marknadsföring varit större.  

Inom vårt valda forskningsfält har det skrivits olika mycket beroende på vilken teori eller 

perspektiv man har valt att inrikta sig mot. Inom ämnet Corporate storytelling har det skrivits 

en del litteratur om hur svenska organisationer använder sig av Corporate storytelling, både 

externt och internt. Exempelvis Emma Dennisdotters och Emma Axenbrants bok, 

Storytelling: ett effektivt marknadsförningsbegrepp och Lena Mossberg och Erik Nissen 

Johansen bok, Storytelling: Marknadsförning i upplevelseindustrin. Men många av dessa 

böcker redovisar endast exempel på när Corporate storytelling har varit lyckat eller 

misslyckat. Bakgrunden till varför Corporate storytelling är effektiv och en bra metod, har 

varit begränsat. Mossbergs bok koncentrerar sig på hur Corporate storytelling kan användas 

och hjälpa företag att kommunicera externt. Medan Dennisdotters bok har hjälpt till med att få 

en ökad förståelse för hur Corporate storytelling kan användas på intern och extern nivå. Det 

vill säga hur företagen externt förmedlar marknadskommunikationsmässigt och hur man 

internt kan motivera och engagera sina medarbetare.  

När det gäller integrated communication har forskningen varit mera omfattande. Genom en 

enkel sökning på Google Scholar på termen “Integrated Communication” får man ca 15 000 

träffar. Forskningen om narrativ teori har haft liknande omfattning som integrated 

communication. Genom olika sökmotorer, som till exempel Google Scholar och Libris samt 
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via biblioteken vid Uppsala Universitet och Stockholms Stadsbibliotek har väsentlig litteratur 

hittats. För att öka optimeringen har näraliggande sökord använts för att hitta våra valda 

perspektiv. Exempel på sökord är “berättande”, “narratologi” och “organisationskultur”. Vi 

har bland annat valt att titta i Ulf Lesleys bok om intregerad kommunikation, Anna Johansson 

och Istvan Pusztais böcker om narrativ teori och berättarteknik samt Mats Alvessons bok om 

organisationer och dess kulturer. Alvessons bok, Organisation och ledning - Ett något 

skeptiskt perspektiv, diskuterar bland annat hur mål och strategier kan både främja och 

missgynna organisationer internt och externt. Dock belyser boken också andra mål, koncept 

och strategier som är vinnande för organisationer. Ulf Lesley beskriver integrerad 

kommunikation som “samma budskap i alla kanaler samtidigt”. Detta krävs för att förmedla 

berättelser så att de uppfattas som en helhet samt att alla kommunicerar samma innehåll. De 

som kommunicera kan exempelvis vara medarbetare, arbetsgivare eller en kommunikatör. 

Anna Johanssons och Istvan Pusztais böcker har gett en förklarande bild på hur berättelser ska 

kommuniceras och hur de blir slagkraftiga marknadskommunikationsverktyg.  

Vidare har Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, skrivit i en 

rapport, från 2005, att upplevelseindustrins kunskaper kring kommunikation kan användas i 

andra branscher. KK- stiftelsen har kartlagt att upplevelseindustrin ligger i framkant genom 

att kommunicera med hjälp av berättarteknik och att denna teknik är en effektiv metod för att 

överföra ”tyst kunskap”. “Tyst kunskap” kan bestå av erfarenheter och egna upplevelser som 

annars är svåra att dokumentera. (Lagerholm et al. 2005) 
 

2.2 Integrated communication (integrerad kommunikation) 

Ulf Lesley (2004) beskriver i sin bok, Integrerad kommunikation - i praktiken, hur ett företag 

bör kommunicera genom fyra dimensioner: Budskap - det som ska förmedlas, kanaler - där 

budskapet förmedlas, påverkan - hur budskapet tillpassas och mottagaren berörs, och tid - när 

budskapet förmedlas. Han sammanfattar det själv som “samma budskap i alla kanaler 

samtidigt”.  Syftet med detta är att genom en enad front och ett gemensamt ansikte utåt öka 

företagets tydlighet, och på så vis undvika tvetydighet och konflikter utåt mellan olika delar 

av företaget. Trovärdigheten ökar också då samma information kommer från alla 

talespersoner och genom alla mediala kanaler. Man ska således löpande stödja sin egen tes, 

och genom detta även kostnadseffektivisera sin kommunikation när alla kanaler stödjer 

samma budskap. Vikt läggs också vid att kommunikationskanaler integreras. De delas upp i 
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köpta, icke-köpta och egna kanaler, där de första innefattar exempelvis TV-reklam och 

annonser, de icke-köpta PR och word-of-mouth samt de egna - ambassadörerna för företaget: 

säljare, VD, kundtjänst etc. 
 

Detta är dock ett perspektiv som under senare år kommit att bli allt mer ifrågasatt, inte minst 

på grund av utvecklingen av sociala medier och kunderna som blir svårstyrda ambassadörer 

för företaget efter ett besök. Bland annat har Sveriges Kommunikatörer efter European 

Communication Monitor, världens största undersökning bland personer inom fältet för 

strategisk kommunikation, förra året gått ut och sagt att “integrerad kommunikation är ute”. 

(Sveriges kommunikatörer, 2012) Av denna anledning är det intressant är titta närmare på 

vilken tro och uppfattning våra undersökta företag har kring enhetlighet och kanaler, samt de 

anställda som ambassadörer för hela företaget.  
 

I avhandlingen, The organisation of integrated communications: toward flexible integration, 

diskuterar författarna en lite annorlunda syn på ämnet. Det bryts ner och behandlas i 

sektioner, varje sektion belyser de olika avdelningarna av företaget, vilka enligt författarna 

måste samarbeta mot gemensamma mål för att uppnå den optimala effekten. Alltså måste 

även organisationernas olika beståndsdelar samarbeta mot det enhetliga, och således kan inte 

egna initiativ eller engagemang i utomorganisatoriska verksamheter uppmuntras. Detta leder 

till att flexibiliteten inom företaget minskar och leder till att företaget blir mindre och mindre 

organiskt i sin struktur. Organisationerna måste således vara disciplinerade och 

välkontrollerade. Sociologen James D. Thompson anser att organisationer måste ha en buffert 

med flexibilitet och stabilitet, vilket motverkar osäkerheten vid svängningar och initiativ. 

(Christensen, Et al. 2007) 

 

Vidare förklarar Simon Torp Integrated Communication som ett än vidare begrepp i sin 

artikel Integrated communications: from one look to normative consistency. Han menar att det 

kan innefatta allting i en organisation, och inte enbart det som kommuniceras utåt. 

Organisationens “själ” och kultur, liksom dess visuella uttryck utåt samlas under ett 

gemensamt paraply, och begreppet får här alltså en väldigt vid innebörd. (Torp, 2009) 

 

Sammanfattningsvis kan integreted communication förklaras som en strategi för att öka 

trovärdigheten för ett företag. Genom att kommunicera likadant i alla kanaler, från 

medarbetare till kommunikatören, får den externa mottagaren en enhetlig helhetsbild av 
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organisationen. Men genom att kommunicera enhetligt kan personliga initiativ hämmas. Att 

kommunicera enhetligt är idag svårt då medarbetare har egna viljor och externa intressenter 

kan försvåra det enhetliga genom att visa upp en missvisande bild av företaget genom till 

exempel sociala medier.   
 

2.3 Corporate storytelling 

För att förenkla läsandet kommer “Corporate storytelling” i fortsättningen vara synonymt med 

“storytelling”.  
 

Storytelling handlar om att använda berättande för att skapa historier kring ett företag, både 

externt och internt (Dennisdotter, 2008). 
 

Storytelling ses som ett effektivt verktyg för att kommunicera idéer samt att skapa gemenskap 

i organisationer. De berättelser, stories, som berättas kan förmedla ett budskap, identitet och 

visioner som rör våra känslor. En berättelse är lättare att komma ihåg än ren information i och 

med att historierna kan sättas in ett sammanhang. (Dennisdotter, 2008) Man kan föreställa sig 

att varje berättelse är en pusselbit. När alla pusselbitar sitter ihop har man skapat en historia. 
 

Det är individerna i en organisation, allt från arbetsgivare till arbetstagare, som ska ha kontakt 

med människorna som tar del av företaget, och ge den service och de tjänster som kunden 

förväntar sig. För att alla anställda ska lära sig att arbeta kundinriktat och ha en god 

kommunikation utåt gäller det att organisationen genomför interna satsningar, exempelvis 

genom utbildningar. Kan organisationerna erbjuda ett positivt företagsklimat och en bra 

historia, som de anställda kan tro och verka i, kan företaget bli framgångsrikt. Detta är en 

strategi för att attrahera, utveckla och behålla personal. (Dennisdotter, 2008)  
 

Nyrekryterad personal tenderarar att ta lång tid på sig för att ta till sig organisationernas 

budskap och identitet. Därför är risken att de slutar. De som däremot väljer att stanna kvar 

inom företaget har istället tendensen att ta till sig kulturen och identifiera sig med den. Dock 

kan det handla om anpassning snarare än påverkan. (Alvesson, 2013).    
 

Genom att ett företag medvetet skapar och sprider berättelser kan man både på en extern och 

intern nivå förmedla organisationens budskap. Storytelling handlar alltså om att 

organisationer ska använda berättelser och dess pedagogiska kraft för att implementera 
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företagets visioner till anställda och utomstående intressenter. Den berättelse som 

organisationen förmedlar skapar ett mervärde hos- och en emotionell förbindelse  med 

mottagaren. (Dennisdotter, 2008)  
 

För att kunna implementera och skapa visioner bland de anställda är det viktigt att bilda en 

organisationskultur. Dessa kulturer bildas genom enskildas gemensamma ageranden inom 

företaget. Kulturerna inom företagen handlar om hur föreställningar och visioner uttrycks. 

(Alvesson, 2013) Ifall ett företag har positiva värderingar och kulturer internt, tenderar dessa 

att avspeglas även externt. 
 

Detta stämmer överens med Lena Mossbergs påstående. Hon skriver i sin bok, Storytelling: 

Marknadsföring i upplevelseindustrin, att den klassiska marknadsföringen är förbi. Idag är 

organisationers mål att visa upp drömmar och fantasier. I våra hektiska liv söker vi ett avbrott 

från vardaglig slentrian, därför söker vi efter det som motsvarar vårt känslomässiga behov. 

Berättelserna kommer att motsvara det känslomässiga behovet då vårt materiella välstånd har 

blivit intetsägande. (Mossberg, 2006) 

 

Språkbruket inom organisationerna kan även ses som en viktig kulturbärare. Genom att 

återberätta historier, kan man förmedla värderingar och tankesätt. Med hjälp av det som 

berättelserna innehåller får individer uppleva ett händelseförlopp som sedan hjälper dem att få 

ett sammanhang till organisationen och dess kultur. De historier som sprids ska hjälpa 

medarbetare att få idéer på hur de bör agera, tycka och tänka. Berättelserna ska påvisa att 

historierna är något som medarbetarna ska eftersträva. (Alvesson, 2013)  
 

Nedan följer ett exempel på en historia som går att använda inom fältet Corporate 

storytelling: 
 

En varm sommardag besökte en pojke med sin familj Gröna Lund. Pojken i 

familjen har Asperger syndrom och har skaffat sig ett stort intresse för 

nöjesparker. När de besökte Gröna Lund blev pojken översvämmad av intryck. 

I solskenet fick han se bergochdalbanor, känna doften av nypoppade popcorn 

och höra människor skratta i skräckblandad förtjusning. Dock hade han ett 

mål i sikte - Fritt Fall. En åkattraktion som man åker 90 meter högt upp i ett 

torn för att sedan släppas ner – bokstavligen i Fritt Fall. Han tog sig modet 
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och tänkte ”Den där ska jag nu åka!”. Väl i kön höjdes adrenalinet, förväntan 

och rädslan. När det väl var pojkens tur försvann modet. Det gick inte! 

Familjen, och speciellt pojken, åkte iväg från Gröna Lund med besvikelsen för 

att modet inte räckte till. Det gick några dagar och pojken pratade intensivt om 

Gröna Lund och speciellt om Fritt Fall. 

En person med Asperger Syndrom vill vanligtvis att man följer rutiner 

men mamman i familjen tänkte att hon måste uppmuntra sin son att övervinna 

sin rädsla, så de två åkte tillbaka till Gröna Lund och Fritt Fall. 

 Återigen i kön till Fritt Fall började samma adrenalin, förväntan och 

rädsla komma tillbaka hos pojken och mamman märkte att kön började bli 

längre samt att personerna i den började sucka. Mamman anade att dessa 

reaktioner sker på grund av sonen. När hon gick fram till attraktionen fick hon 

se att en kvinna ur personalen sitter på huk och pratar med hennes son. 

Kvinnan svarar tålmodigt på alla frågor som pojken har och berättar att Fritt 

Fall är det häftigaste som finns på hela Gröna Lund. Hon hanterade pojken 

som man ska göra med barn som har Asperger Syndrom, det vill säga inte röra 

eller se rakt in i ögonen – fantastiskt, tänker mamman! Det slutade med att 

pojken tog till sig modet och satte i stolen, blev fastspänd och genomförde 

åkturen, detta tack vare att en ur personalen tog sig tid och pratade med 

hennes son. Mamman fick uppleva sin sons dröm gå i uppfyllelse. (Cederquist, 

2013) 

 

Exemplet torde visa på att berättelser som har skett i organisationen och följer de värden  

och visioner som finns har en pedagogisk kraft. Genom att återberätta historier kan 

medarbetare få en vägledning på vilka beteenden och initiativ som är uppskattade vilket 

i sin tur leder till en stark organisationskultur. Externt kan Corporate storytelling 

förstärka den känslomässiga relationen mellan organisationen och den externa 

intressenten. Genom att sända ut historier som innehåller värden och visioner som 

mottagaren uppskattar bildas dessa känslor. Dock ska man vara medveten om 

mottagaren inte uppskattar det sända budskapet kan det istället bildas en relation som 

missgynnar organisationen.  
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2.4 Narrativ Teori 
I följande avsnitt kommer det redovisas hur narrativ teori kan användas i organisationers 

kommunikation. För att underlätta förståelsen för avsnittet kommer ordet ”berättare” vara 

synonymt med ”organisation”, ”företag” eller ”sändare” det vill säga de som kommunicerar 

eller berättar. Narrativ teori kan enkelt förklaras med att det är teorin kring hur berättande och 

berättelser ska förmedlas. 
 

Socialfilosofen Paul Ricoeur förklarar: ”Berättande som aktivitet består inte bara av att man 

lägger den ena episoden till den andra. Berättande är också att konstruera meningsfulla 

helheter av osammanhängande händelser/situationer. Konsten att berätta kräver i likhet med 

den motsvarande konsten att följa en historia, att vi förmår bygga upp gestaltande av en 

sekvens.” (Johansson, 2005) 

 

Retorikern Istvan Pusztai förklarar narrativism som att verkligheten beskrivs som ett 

handlingsförlopp. Den kan beskrivas av en eller flera avsändare. (Pusztai, 2011) Den givna 

berättelsen kan förmedlas av medarbetare i organisationen, i reklamkampanjer eller på 

Facebook-sidor. Skillnaden mellan berättelse och narration är att berättelse syftar på vad som 

behövs finnas i berättelsen medan det narrativa syftar på hur man förmedlar sin berättelse 

(Johansson, 2005).  

 

Detta tankesätt kan appliceras på kommunikationsforskarens Viveca Adelswärds citat: 

”Genom att lära sig att berätta ger man vissa minnen stabilitet och erövrar själv ett sätt att 

återge viktiga upplevelser i en form som andra kan känna igen sig”. (Johansson, 2005) 

 

För att förstärka berättelsen kan berättaren iscensätta berättelsen för att skapa dynamik. 

Genom att använda sig av metaforer och metonymi kan berättelserna få en annan eller 

förstärkt betydelse. (Johansson, 2005) Ett exempel på en metafor är uttrycket ”Pang på 

rödbetan”, vilket innebär att man har förstått syftet med något och ett exempel på metonymi 

är ”Rosenbad” vilket symboliserar Sveriges regering. 

 

De berättelser som organisationer kommunicerar kan klassas som offentliga berättelser. Dessa 

berättelser är viktiga för organisationerna då de hjälper medarbetare och marknader att skapa 

en mening i de aktiviteter som organisationen genomför. (Johansson, 2005) Genom 

berättande skapas och reproduceras sociala relationer och identiteter. Detta skapar alltså makt 
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och social kontroll hos berättaren. Med hjälp av det som organisationer sänder ut och berättar 

kan de således skapa en relation mellan sig själva och mottagaren. Mottagaren kommer alltså, 

i bästa fall, att känna ett beroende till sändaren. 

 

För att kunna upprätthålla en långsiktig relation med sina kunder så gäller det att leverera en 

rad handlingar för att bilda en enhetlig berättelse – en kommunikationsstrategi. Detta gör man 

bland annat efter analys av hur mottagaren bemöter den givna informationen. Ett annat sätt är 

att genom en spänningsskapande historia engagera mottagaren i berättelsen, både under och 

efter tillfället då berättelsen förmedlas. (Pusztai, 2011) Engagemanget kan bestå i att 

uppmuntra och göra det lätt för besökaren att dela med sig av sina upplevelser. Via Facebook 

kan besökarna till exempel “checka-in” på destinationen som sedan är kopplad till företagets 

Facebook-sida.  
 

2.5 Sammanfattande diskussion kring perspektiven och dess kompatibilitet 
Integrated communication, betonar vikten av den enhetliga kommunikationen hos 

organisationer. Corporate storytelling fokuserar på hur företag skapar berättelser internt och 

externt, medan den narrativa teorin söker svar på hur dessa förmedlas. Samtliga redovisade 

perspektiv kan uppfattas som att de liknar varandra och tar upp liknande fokusområden. De 

olika perspektiven tar bland annat upp vilken fördel det är med att använda berättande och hur 

man når ut med information till sina medarbetare och externa intressenter. En annan fördel 

som tas upp är att berättande är ett effektivt pedagogiskt tillvägagångsätt som skapar känslor 

hos mottagaren. Det är genom dessa känslor mottagaren skapar sig en relation till företaget. 

Som integrated communicationsperspektivet framhåller, är det av största vikt att 

kommunicera enhetligt och samlat - vilket även är grundpelaren i våra andra teorier. En 

berättelse som inte kommuniceras på samma sätt av alla inom organisationen har väldigt låg 

trovärdighet, och kan således inte fungera som en stärkande kraft i organisationskulturen. Om 

den inte fungerar inom organisationen kan den inte heller skapa effekt externt - alltså hur 

berättelsen förmedlas. En motsägelsefull och inkonsekvent historia torde skapa oordning 

snarare än att fungera som en förstärkning för organisationens ställning på marknaden 

gentemot sina besökare. 
 

För att få ett tillräckligt stort och brett teoretiskt ramverk användes flera olika perspektiv. 

Perspektiven ses som djupgående och utökar möjligheten till att undersöka frågeställningarna 

mer detaljerat och specifikt än om vi endast hade valt att inrikta oss på ett perspektiv. Genom 
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integrated communication har vi skapat oss en förståelse för den enhetliga kommunikationen 

som kan genomsyra företagen när de berättar och förklara sina berättelser - alltså används 

Corporate storytelling och narrativ teori som verktyg för att förmedla den enhetliga bilden av 

företaget. 
 

Perspektivens kompatibilitet är god då de tar upp insikter som är relevanta i avseende kring 

berättelser och berättande. Perspektiven har det gemensamt att de påtalar att man genom 

berättande skapar en god organisation där medarbetare kan känna sig trygga för att sedan bli 

goda förebilder för andra medarbetare och ambassadörer för företaget. Det är genom 

berättelserna som värderingar och visioner sänds ut för att slutligen nå den externa 

mottagaren; konsumenten, besökaren, gästen.  
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3. Metod och material 

I nedanstående kapitel presenteras varför och hur de kvalitativa samtalsintervjuerna 

genomförts. De undersökta organisationerna och intervjupersonerna inom respektive företag 

presenteras i bilaga 7.2. I slutet av kapitlet redovisas vilken metod som använts för att 

analysera det insamlade materialet. 
 

3.1 Metodval 
Metodiken som ligger till grund för uppsatsen är kvalitativ undersökningsmetod och då 

specifikt samtalsintervjuer. Då dessa intervjuer hållits med representanter för de olika 

företagen har vi fått en fördjupad kunskap inom vårt valda ämne. Syftet med uppsatsen är att 

se och få en fördjupande kunskap om hur organisationer inom turist- och upplevelsebranschen 

arbetar med att kommunicera ut en enhetlig bild. Ett fenomen skall beskrivas, och detta 

fenomen får man lättas fram genom att genomföra samtalsintervjuer då man på ett kort och 

smidigt sätt får reda på medarbetarnas/företagsrepresentanternas uppfattningar och 

erfarenheter kring ämnet. (Ekström, 2010) Vi får en autentisk bild på hur verksamheter 

arbetar med visioner, mål och berättelser och hur dessa syns och kommuniceras gentemot 

företagens gäster och besökare  
 

3.2 Urval och förberedelser 

Uppsatsen inriktas mot organisationer inom turism- och upplevelseindustrin i Sverige. Dessa 

organisationer är valda efter strategin som kallas typurval. Typurval innebär att man som 

intervjuare söker upp personer och organisationer som representerar det fenomen som ens 

undersökning ska granska. (Ekström, 2010) Det finns ett intresse för att undersöka hur 

svenska turism- och upplevelsebranschen kommunicerar enhetligt då deras produkt är 

abstrakt. En fysisk produkt eller tjänst torde vara lättare att kommunicera, då detta kan visas 

upp innan en potentiell köpare gör affär. En upplevelse kan aldrig beskrivas - då det är en 

känsla som måste upplevas av kunden eller besökaren själv. Det fenomen som ska undersökas 

är uppsatsens frågeställningar, hur och om de svenska turist- och upplevelseföretagen 

kommunicerar enhetligt med hjälp av berättelser, värden och visioner. Val av intervjuobjekt 

har resulterat i att det inte har tagits någon hänsyn till frågeställningar eller om företag 

verkligen arbetar med värden och visioner. Endast företag inom turist- och 

upplevelseindustrin har kontaktats och under intervjuerna har det framkommit om och hur de 

arbetar med enhetlighet, värden, visioner och berättelser.  
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Då många av de undersökta organisationerna inte har en geografisk närhet till Uppsala så har 

bekvämlighetstekniken tillåtit oss att genomföra två av intervjuerna över telefon. (Ekström, 

2010) Detta betyder att urvalet av organisationer ej har begränsats på grund av företagens 

geografiska läge. 
 

Urvalet av organisationer baserades på hur många gäster företagen har årligen. Detta är ett 

skalmått som visar på hur stora organisationerna är på marknaden och hur välkända de och 

varumärket är. Det togs även hänsyn till intervjupersonernas arbetsbelastning. Då många av 

de valda organisationerna har sin högsäsong under sommarmånaderna så ansåg vi att 

intervjupersonernas arbetsbelastning inte skulle vara lika hög under hösten som under våren. 

En annan kriterie för att dessa organisationer skulle få finnas med i urvalet var att de 

sporadiskt syns i välkända kommunikationskanaler samt att undersökningen skulle få en 

bredd avseende storlek och ålder på organisationerna. Därför undersöktes både små, stora, 

gamla som nya företag. På så sätt fick vi ett bra urval av organisationer som verkar inom 

turist- och upplevelseindustrin. Efter genomgång av olika organisationer verksamma i 

branschen och som uppfyller kriterierna, blev urvalet cirka 20 organisationer. Dessa 

organisationer hade sina verksamheter med inriktning som t ex museer, friluftsparker, 

nöjesfält osv. 
 

Urvalet av de 20 organisationerna kontaktades via mail. Mailadresserna hittades på respektive 

organisations hemsida.  Av de 20 kontaktade organisationerna var det endast sju företag som 

återkopplade. Bortfallet kan uppfattas som betydande, men återkopplande företag och 

informanter bör betraktas som experter inom sina respektive områden, vilket därför torde ge 

undersökningen berättigande. Vidare bedöms detta delurval representativt urval av 

populationen och branschen. (Esaiasson, 2007)  
 

Efter att ha läst igenom respektive företags årsredovisningar för 2012 kan det konstateras att 

de utvalda organisationerna gemensamt har närmare 5 miljoner besökare årligen. Denna siffra 

bekräftar att de valda företagen är ledande inom branschen och ger en god representativ bild.  
 

Personer med olika ansvarspositioner för kommunikationen inom varje organisation 

kontaktades. Dessa personer har kunskap och insyn i det fält, i vilket uppsatsen tar sin 

utgångspunkt. Då dessa organisationer är relativt små, motiverar detta att det räcker med att 
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intervjua en person från respektive företag. Då dessa personer har ansvarspositioner så bör de 

också ha en överblick över hela organisationen, alltifrån hur beslut fattas till hur de blir 

verkställda. Dessa personer ingår i typurvalet. Även om det kan uppfattas som motsägelsefullt 

att några av de valda organisationerna är små så syftar storleken på företagens administrativa 

avdelningar och till antalet helårsanställda.  
 

De företag som ingår i urvalet är Kolmårdens Djurpark, Skansen, Astrid Lindgrens Värld, 

Gröna Lund, Junibacken, Naturhistoriska riksmuseet och Spritmuseum. Urvalet av företag 

och intervjupersoner presenteras mer djupgående i bilaga 7.2. 
 

3.3 Metoden - samtalsintervju 

Samtalsintervjuer är en metod där intervjuare och informant har ett samtal tillsammans om ett 

specifikt tema. I detta fall, enhetlighet och historieberättande. 
 

Även om begreppet ”samtalsintervju” kan dras paralleller med ”konversation” så är det 

grundläggande syftet att vi som intervjuare ska få kunskap från intervjupersonen där hon/han 

står för majoriteten av informationsutbytet. (Ekström, 2010). Intervjuerna genomfördes via 

telefon eller genom möten på plats hos företagen. 
 

Frågorna som ställdes utgår från de beskriva perspektiven kring Corporate storytelling, 

narrativ teori och integrated communication. Frågorna var kopplade till frågeställningen, det 

vill säga hur och om företagen kommunicerar enhetligt om och dessa avspeglas internt och 

externt. De frågor som ställdes hade betoning på känslor, värden och visioner samt om dessa 

är synliga och kända inom organisationen. Frågorna kunde bland annat handla om varför 

lyckade kampanjer hade fått de utfall företagen önskade sig, vilka värdeord som finns inom 

företagen och vad besökaren och medarbetaren ska känna när man tänker på företaget. Genom 

att formulera frågorna som öppna fanns möjligheten att genomföra en intervju som liknade ett 

samtal. 
 

Fördelen med att hålla en kvalitativ samtalsintervju är att intervjuaren har möjlighet att 

observera känslor och minspel som informanten förmedlar. För att inte riskera att informanten 

och intervjuaren hamnar ett vakuum, där relationen mellan dessa är krystad och anpassad, så 

måste intervjuaren hålla sig neural, hålla sig till ämne och syfte, och till den intervjuguide 

som förbereddes innan intervjutillfället (Ekström, 2010).   
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För att intervjun ska fortlöpa som ett samtal kan man som intervjuare uppmuntra informanten 

att svara på frågorna på ett lätthanterligt sätt. Ett sätt är att be informanterna att återberätta 

olika exempel utifrån sina erfarenheter. Andra exempel på hur samtalet ska få ett flöde är att 

under samtalets gång uppmuntra informanten med olika gester, till exempel genom 

nickningar. 
 

Under undersökningens gång och i slutet av de olika intervjuerna finns det en risk att de olika 

informanterna uppfattar de ställda frågorna på olika sätt. Därför måste man som intervjuare 

vara beredd på att efterarbetet kan ge många varierande svar och att följdfrågor måste 

användas. Detta ska dock inte ses som ett hinder utan som ett tillskott och nya vägar till 

analysidéer. Man måste helt enkelt uppmärksamma uppgifter som först uppfattas som 

irrelevanta som fynd. (Ekström, 2010) 
 

Då majoriteten av intervjuerna har genomförts av båda uppsatsförfattarna, förutom under två 

tillfällen, har samtalsintervjuerna fungerat väl. Vi har kunnat ställa följdfrågor som 

kompletterat varandra. Vi har även delat upp vem av oss som ska leda den aktuella intervjun. 

Beroende på dagsform har en av oss lett intervjun och den andra har observerat och kommit 

med passande följdfrågor.  
 

3.4 Intervjuguide 

Innan genomförande av intervjuer hade en intervjuguide förberetts. Grundtanken med 

intervjuguiden är att få en stabil stomme som visar vilka frågor samtalet ska utgå ifrån. 

Guiden hjälper en att hålla sig kvar inom problemställningen och att upprätthålla dynamiken 

vid intervjutillfället. Genom att ha förberett tematiska frågor kan detta ge oss historier, 

dimensioner och beskrivningar som är spontana snarare än genomtänkta. Intervjuerna 

avslutades med att informanten hade en chans att höra hur vi hade uppfattat hans/hennes svar 

och även komplettera om de tyckte att vi hade missat något väsentligt. (Esaiasson, 2007) 
 

Då undersökningens syfte är att ta reda på hur organisationerna arbetar med berättande och 

enhetlighet inom företaget och dess kommunikation hade vi som mål att inte ställa frågor som 

rör sig direkt kring ämnet. Genom att ställa frågor som var öppna och inte innehöll termer så 

som ”storytelling”, ”berättande” och ”narrativism” erbjöds en större möjlighet att analysera 

och dra slutsatser utifrån det införskaffade materialet. Genom att variera våra frågor mellan 
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informanterna, och hela tiden arbeta utifrån diskussionsämnen och punkter genomförde vi en 

typ av semistrukturerad intervju - vilket ger informanten möjlighet att svara på frågan utifrån 

sitt egna perspektiv. Vi tematiserade utifrån ämnen som till exempel: berätta om en 

framgångsrik kampanj ni genomfört. Berätta om en mindre lyckad kampanj. Berätta om de 

värden som ni har i företaget. Hur kommuniceras dessa till de anställda? Hur ska dessa lysa 

igenom er verksamhet? 

 

Hela intervjuguiden finns presenterad i bilaga 7.1.  
 

3.5 Utförande av intervju 

Beroende på geografiskt avstånd och för att vara tidseffektiva har vissa intervjuer genomförts 

över telefon. Intervjuerna med Naturhistoriska riksmuseet, Gröna Lund, Skansen, Junibacken 

och Spritmuseum genomfördes på respektive företag. Intervjuerna med Kolmårdens Djurpark 

och Astrid Lindgrens Värld genomfördes per telefon.  Intervjuerna pågick i cirka 30-45 

minuter. 

 

3.6 Efterarbete av intervju 

Efter varje genomförd intervju diskuterade vi vilka delar av intervjun som skulle 

transkriberas. Vår motivering till att inte skapa en utskrift för varje intervju är av tidseffektiva 

skäl. Eftersom varje intervju har blivit inspelad så har vi möjlighet att återgå till 

ursprungsmaterialet om vi eventuellt skulle behöva citera i efterhand. En annan anledning är 

att alla delar i samtalsintervjun inte har ett värde för undersökningen, utan har till exempel 

bestått av artighetsfraser, hälsningar och annat ”lull”. (Ekström, 2010)  

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

För att studien ska ha en så stor trovärdighet som möjligt är det viktigt att arbeta med 

reliabilitet och validitet under hela uppsatsskrivandet. 
 

Reliabilitet handlar om hur informanters svar skulle se ut beroende på vem som är intervjuare. 

Reliabiliteten kan bli påverkad om intervjuaren till exempel ställer ledande frågor eller 

utesluter vissa, det vill säga att slumpmässiga fel in den insamlande informationen är så gott 

som frånvarande. Validiteten handlar istället om hur sanningsenlig och trovärdig yttranden 

från intervjutillfället är, alltså avsaknaden av systematiska fel. Reliabiliteten och validiteten 
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kan påverkas av tillfälliga eller långsiktiga faktorer, till exempel om intervjupersonen är 

stressad eller av den tillfälliga relationen som har bildats mellan informant och intervjuare. 

(Kvale, 2009)    
 

I strävan efter god reliabilitet har vi båda har varit med och genomfört majoriteten av alla 

intervjuer tillsammans. På så sätt har vi haft möjlighet att stötta varandra och ge följdfrågor 

som den andra inte skulle komma på under den pågående intervjun. Med hjälp av det 

inspelade materialet har vi även haft möjlighet att återgå till materialet och kontrollera om vi 

har fått tillräckligt med material för en specifik sakfråga. Med hjälp av varandra kan vi tolka, 

analysera och diskutera det insamlade materialet tillsammans.  Vi kan även förstärka 

reliabiliteten genom att jämföra olika citat från respektive informant. För att säkerställa 

validiteten har vi även valt informanter med en ledande position inom respektive organisation. 

Dessa personer har bra inblick och kunskap hur hans/hennes organisation arbetar med 

marknadskommunikation men även med den interna kommunikationen. Information kring 

informanternas positioner har vi fått via respektive företags hemsidor. Validiteten kan 

uppfattas som hög då dessa intervjupersoner har med stort engagemang berättat om deras 

organisation och hur de arbetar. Många av företagen har visat detta med konkreta exempel 

genom olika broschyrer, gamla och framtida kommunikationskampanjer.   
 

Vår intervjuguide har även varit behjälplig då den gett oss utrymme att tolka betydelsen i 

svaren fast de presenterats på olika sätt av informanten. I bilagan till intervjuguiden har vi gett 

följande förklaring:  
 

Följande frågor hade vi som mål att få svar på under våra intervjuer. Samtliga frågor 

ställdes dock inte explicit, då de besvarades löpande under samtalet. 
 

Läs vidare i bilaga 7.1 
 

3.8 Etik 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann nämner i sin bok, Den kvalitativa forskningsintervjun, 

att det finns etiska riktlinjer att följa vid genomförande av intervjuer. Vi har tagit del av tre 

punkter när vi har genomfört vår undersökning. Informerat samtycke, vilket innebär att vi 

informerar våra intervjupersoner om undersökningens syfte och hur den är upplagd. Avseende 

samtycket är intervjupersonerna medvetna om att de deltar frivilligt i undersökningen samt de 
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har möjlighet att dra sig ur projektet. Konfidentialitet handlar om att all insamlad data 

behandlas så att man inte har möjlighet att spåra vem som har sagt vad. Den sista punkten, 

konsekvenser, är att man ska sammanställa undersökningen på bästa så sätt så att ingen 

informant tar illa upp eller skadas av det som har skrivits. (Kvale, 2009) 

 

Vi har följt ovanstående punkter i samband med att vi tog kontakt med respektive företag. 

Intervjupersonerna fick information om undersökningen och dess syfte. De fick reda på vad 

deras information skulle användas till. 

Då intervjupersonerna har gett sitt samtycke till att deras namn kan komma att publiceras i 

samband med uppsatsen och dess utgivning, har uppsatsens material ej behandlats med 

konfidentialitet. 
 

Då informerat samtycket och konfidentialiteten har varit övergripande principer och att 

undersökningens syfte ej är kontroversiellt har de uppsatta etiska riktlinjerna följts. 
 

3.9 Metodanalys 

För att kunna analysera och diskutera vårt insamlade material på ett nyanserat sätt har vi följt 

de råd som Ekström et al. och Esaiasson et al. beskriver i sina böcker. Författarna menar att 

det inte finns någon speciell modell eller metod att analysera kvalitativa intervjuer utan man 

måste utgå från ett antal punkter beroende på vad man vill undersöka. I vårt fall har det 

intressanta varit att undersöka spontana svar och attityder hos informanten när vi diskuterat 

kring våra nyckeltermer, exempelvis berättande, visioner, mål och känslor. Vidare har de fått 

beskriva och utveckla under olika teman vilka finns beskrivna längre fram i texten.  
 

För att vårt insamlade material inte ska bli för omfattande kommer den manifesta nivån, det 

som faktiskt sägs i intervjuerna, konkretiseras. Det vill säga att vid långa utläggningar 

kommer vi att sammanfatta det som har sagts. (Esaiasson, 2010) Ett sätt är att sortera och 

notera liknande svar och på sätt se ett mönster. Vi kommer även att redovisa ett antal citat för 

att väva samman, belysa och exemplifiera vårt resultat. (Ekström 2010)   
 

Esaiasson et al. nämner dock två metoder som vi hade i åtanke när vid genomförandet av 

analysen, nämligen kartläggningsmetoden och väsensmetoden. Dessa metoder innebär att 

man utgår från ett fenomen, frågeställning, och dess aspekter, i vårt fall enhetlighet och 
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berättande, för att sedan se om detta fenomen finns som en gemensam nämnare bland våra 

intervjupersoner. (Esaiasson, 2010)  
 

Målet med analysarbetet är att vi på ett allmängiltigt sätt ska kunna redovisa vårt insamlade 

material. Oberoende på vad läsaren har för bakgrund ska man kunna ta del av och förstå det 

som skrivits. (Esaiasson, 2010) 
 

För att kunna sammanställa vårt resultat har vi ur de transkriberade styckena, från 

intervjuerna, presenterat det som verkar intressant för vår undersökning. Med hjälp av de 

nedskrivna styckena har vi strukturerat utläggningar som passar in med de presenterade 

perspektiven. På så sätt erhålls en bra överblick på empirin, vilken ligger till grund för 

analysarbetet.     
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4. Resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras de resultat som har erhållits utifrån de genomförda 

kvalitativa intervjuerna. Resultaten presenteras som löpande text i samband med varje vald 

perspektiv. Perspektiven har fått andra benämningar än i kapitlet teori då läsaren ska få en 

större förståelse för vad som ska presenteras. För att förstärka enstaka resultat kommer även 

vissa citat att redogöras. För att underlätta läsningen kommer Astrid Lindgrens Värld vara 

förkortad med ALV och Naturhistoriska riksmuseet med NRM.  

 

4.1 Företagens enhetliga kommunikation 

Inom enhetlig kommunikation, integrated communication, finns det fyra steg att sända ut ett 

budskap, budskapet - det som ska förmedlas, kanaler - där budskapet förmedlas, påverkan - 

hur budskapet berör mottagaren, och tid - när budskapet förmedlas. 
 

Avseende det första steget svarade informanterna från respektive företag likadant - de vill 

förmedla ett budskap som innehåller känslor.  Kolmårdens Djurpark har som mål att sprida 

budskapet, ”det känns i hela kroppen”. Med hjälp av detta budskap kan det appliceras på 

många aktiviteter, köpa sig en kopp kaffe, se på getterna i barnens lantgård eller att åka 

safarilinbanan. Gröna Lund vill istället förmedla ”Gröna Lund är en annan värld” där man 

som gäst i parken stiger in i en värld som inte är lik sin vardag. Skansen har också en likande 

vision där det man upplever är äkta, lustfyllt och tillgängligt. Detta för att man ska få en 

känsla av att man genomför en resa i tiden. ALV och Junibacken har i väsentliga delar en 

liknande strategi gentemot sina besökare. ALV har som budskap att besökarna ska känna sig 

som en figur i sagorna och Junibacken som att en barnbok ska finnas i botten i allt man gör. 

Genom att barnen tar del av böckerna och dess innehåll har de möjlighet att lära sig att läsa 

och på så sätt bilda sig en uppfattning om och tillgodogöra sig annars svårtillgänglig kunskap.  
 

“Läsningen är viktig och alla barn ska ha en möjlighet till det - kan man inte läsa kan man inte 

bli en demokratisk person” - Junibacken 

 

På liknande sätt vill även NRM locka besökare med nyfikenhet och upptäckarglädje då 

museet grundar sig på naturvetenskaplig forskning. Spritmuseum vill istället förmedla 

kreativitet, kontrastrikhet och sinnlighet. Detta framträder då museet erbjuder en kombination 

av nya konstutställningar med provokativa konstnärer, utställningar om svensken och dennes 
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förhållande till alkohol i glädje och sorg samt en möjlighet att på plats äta traditionell svensk 

mat. Således erbjuds besökaren en uppsjö av möjligheter i en enda upplevelse. 
 

“Jag vill att man ska komma hit för att ta del av det mystiska som Spritmuseum står för” - 

Spritmuseum 

 

Avseende det andra steget, kanaler varigenom budskapet förmedlas, svarade samtliga företag 

enhetligt att de använder sig av och förlitar sig mest på sina respektive hemsidor. Dock har 

användningen av sociala medier och speciellt Facebook ökat. Med hjälp av Facebook har 

organisationerna möjlighet att behålla och interagera med sina ”fans”. Bland annat har NRM 

en jourhavande biolog som arbetar med Facebook och de frågeställningar som inkommer via 

den kanalen. Vidare påtalar organisationerna vikten av att interagera via Facebook. Då 

samtliga organisationer har sin största gästtillströmning under sommarmånaderna och vissa 

skollov är kommunikations-kampanjerna anpassade efter dessa. På grund av ekonomiska 

aspekter kan organisationerna inte ha kampanjer pågående löpande. I detta fall har 

Spritmuseum dock fått “gratis” PR-värde från inhemska och utländska medier. Övriga 

organisationer kommunicerar sitt budskap, förutom via hemsidor och Facebook-sidor, via en 

blandning av valda medier, såsom print och TV.  
 

“Skansen är en visuell och emotionell upplevelse. Därför kommer Facebook, Instagram och 

Printest fungera” - Skansen 

 

Vad det gäller förmedling av budskapet till medarbetare påtalar Gröna Lund svårigheterna i 

att upprätthålla ett bra intranät när det finns andra kanaler som konkurrerar. De största 

konkurrenterna är Facebook och Instagram då dessa plattformar är överlägsna när det gäller 

interaktivitet. Det går inte att efterlikna och då måste man hitta något som är parallellt till det. 

För att göra intranätet som ett självklart inslag i medarbetarnas dagliga arbete har Gröna Lund 

intranätet som första sida på alla datorer. De som inte arbetar med datorer dagligen får 

tillgång till information och händelser via skärmar som är uppsatta på strategiska platser runt 

om på tivolit. Även NRM uppger att intranätet är den viktigaste kommunikationskanalen 

internt men att läsarna tenderar till att bara “ta en titt” av ren slentrian, och att effekten av 

informationen då kan bli begränsad. 
 



	  
	  

29	  

I det tredje steget, påverkan – hur budskapet ska beröra mottagaren, påstår alla organisationer 

att de har haft kampanjer som anpassas till det som hela organisationen vill förmedla. 

Spritmuseum har dock inte i samma utsträckning som de äldre etablissemangen förlitat sig på 

klassiska kampanjer - utan istället fått stor draghjälp av publikationer i tidningar och synlighet 

i andra medier som gjort reportage på plats, och av andra anledningar valt att uppmärksamma 

det lilla museet. Ett exempel på när ett av de undersökta företagen har bearbetat och anpassat 

en påbörjad kampanj är Kolmårdens Djurpark som under våren 2013 hade en kampanj för sin 

nya delfinshow. Showen visualiserade bland annat människans påverkan på miljön och 

överutnyttjande av jordens resurser. Många förstod dock inte budskapet - utan valde att 

istället att rikta sin ilska gentemot djurparkens delfinverksamhet i allmänhet. Detta 

framtvingade Kolmården att tillsätta en person som arbetade med att förklara och försvara 

verksamheten. Även ALV har anpassat och bearbetat sitt budskap i kommunikationen. De har 

som mål att ha en lugn och genuin framtoning i sin kommunikation. 
 

”Vi har slutat att göra reklam, och vi har börjat med berättande” – ALV 
 

Ett annat exempel är Gröna Lunds kampanj när en äldre herre blir yngre och yngre för varje 

berg- och dalbana han åker. Denna kampanj speglar, ”Gröna Lund är en annan värld”, och 

återspeglar de barndomskänslor och lekfullheten som uppkommer när man besöker parken.  
 

Avseende det fjärde steget, tid - när budskapet ska förmedlas, uppger organisationerna att 

detta kan ske vid olika tillfällen, till exempel vid reklamkampanjer, när medarbetare pratar 

med en besökare eller när besökaren läser en broschyr. ALV arbetar med en kodex, ”riv 

aldrig illusionen”. Den innebär att allt sker i nuet, barnen/besökarna är bara ett steg från 

sagovärlden. Spritmuseum svarade att de förlitar sig på att de får positiv medieövervakning 

inför nya utställningar. Junibacken har även tagit fram personalkläder som avspeglar 

karaktärer från olika barnböcker. Övriga företag, Kolmårdens Djurpark, Gröna Lund och 

NRM gör sina satsningar inför sommarmånaderna och inför skolloven. Där emellan görs 

mindre satsningar. Exempelvis säljer Gröna Lund sina upplevelsepaket inför sommaren redan 

under julhandeln, och NRM som annonserar för nya Cosmonova-filmer. NRM har även 

mobilanpassat sin hemsida. Anledningen till att detta gjordes var för att mobilanvändningen i 

Sverige är stor och detta är ett sätt att anpassa sig till besökarna. Dock får man inte anpassa 

sig för mycket då besökarna faktiskt ska besöka ett museum. Det sista man vill är då att de 

ska ha ögonen fästa i sin mobiltelefon. 
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“Den snabbare kommunikationen har kommit närmare och vi har blivit en del av det” - NRM 

 

För Skansens del är det endast ett tillfälle när hela organisationen arbetar tillsammans för att 

göra en gemensam kampanj. Detta är i samband med den årligt återkommande julmarknaden, 

och populariteten syns, enligt Skansen själva, genom att klicken på hemsidan ökar markant. 
 

“Då jobbar hela parken som ett team” - Skansen 

 

Under intervjuerna har det framkommit att alla företag inte strävar efter integrated 

communication enligt dess ursprungliga definition. Då företagen har en stor omsättning av 

personal blir dessa ambassadörer och det blir en stor svårighet att på ett effektivt sätt samla 

alla under organisationens gemensamma kommunikationsparaply. Detta leder till att 

medarbetarna i vissa fall inte alls kommunicerar det företaget vill - utan endast sin egen 

uppfattning och åsikter. Detta skulle vara ett fall av ickeintegrerad kommunikation, som 

skiljer sig från företagets planerade kommunikationsinsatser. Även de öppna sociala medierna 

har bidragit till att upprätthållandet av den integrerade kommunikationen har blivit bristfällig. 

De externa intressenterna, kunder och besökare, kan kommunicera med varandra genom 

företagens sidor och på så sätt sända ett budskap eller berättelse som inte stämmer överens 

med företagens strategiskt lagda mål eller vision.  
 

4.2 Förmedlandet av budskap, mål och visioner med berättelsen i centrum 

Att förmedla budskap, identitet och visioner som rör våra känslor benämns som storytelling. 

Kolmårdens Djurpark sa öppet att målet är att skapa känslor. Allt det man gör ska ” kännas i 

hela kroppen” och det ska kunna sättas in i många olika sammanhang.  
 

“Det ska vara en upplevelse att köpa en entrébiljett, en kopp kaffe, se på getter i Barnens 

Lantgård, åka Safarilinbana, tills man går hem” - Kolmårdens Djurpark 

 

ALV svarade att med sin kodex, ”riv aldrig illusionen”, ska de cirka 470 säsongsanställda 

tillse att besökarna stannar i illusionen under hela besöket. Som medarbetare är det således av 

största vikt att man inte river fasaden - utan hela tiden är en del av ett pågående skådespel. Ett 

liknande tankesätt har Gröna Lund. Då många utanför Gröna Lund har kunskap och 

kännedom kring parken så ska medarbetarna vara mer informerade om verksamheten för att 

kunna besvara eventuella frågor. Gröna Lund använder sig av den pedagogiska kraften som 
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finns inom storytellingen. Genom att återberätta händelser kan medarbetare ta efter vad som 

har gjorts bra. Junibacken vill att spänningen, gemytligheten och värmen ska förmedlas. 

Vidare påtalas vikten av att barnens lek ska vara i fokus och på så sätt skapas det känslor 

kring organisationen. 
 

“Det ska alltid hända något och vara välkomnande” - Junibacken 

 

Dock ansåg Skansen att det var en utmaning att få sin verksamhet att känna sig aktuell och 

intressant då de är en gammal verksamhet. Det de binder sig till är att de flesta i Sverige, i alla 

fall i stor-Stockholmsområdet, har en relation till Skansen. NRM ska vara en plats där 

upptäckarglädje finns – pekpinnarna måste vara borta. Det är ens nyfikenhet och lustfylldhet 

som ska få en att besöka museet.  
 

Spritmuseum har en verksamhet där de tar upp olika ämnen kring alkohol. Medvetenheten om 

det känsloväckande och kanske provocerande ämnet är stor inom organisationen - men de 

sticker inte under stolen med att alkohol har både en fram- och baksida. Detta visar de bland 

annat upp i ett ”bakfyllerum”. På så sätt återspeglas museets värdeord: kreativitet, 

kontrastrikhet och sinnlighet. Det finns alltid en motsättning och något provocerande i 

upplevelsen. 
 

“Detta ska märkas i hela museet och förhoppningsvis ska besökarna också märka och känna 

det” – Spritmuseum 
 

Under samtalen framgick att de visioner och identiteter som man främst vill kommunicera 

utåt, i många fall stannar internt. Dessa visioner kommuniceras till medarbetarna via 

utbildningar och intranät. Vad som också framkommit är att de berättelser och historier som 

finns inom organisationerna tenderar att stanna där, och användas för att gemensamt stärka 

företagskulturen, snarare än att kommuniceras utåt mot besökarna. Ett exempel på detta kan 

vara historien från Gröna Lund om pojken som ville åka Fritt Fall men inte vågade. Detta 

torde vara en alldeles utmärkt historia att på ett eller annat sätt förmedla ut (i termer av 

tillgänglighet och hänsyn), men ändå väljer man att hålla denna internt, och fungerar med stor 

säkerhet för att stärka gemenskapen och sammanhållningen inom företaget, men inte för att 

locka fler besökare eller öka omsättningen i företaget. 
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4.3 Förmedlandet av en berättelse - hur det uttrycks 

Hur man förmedlar en berättelse och hur de uttrycks är detsamma som narrativ teori. 

Kolmården har som mål att all deras kommunikation ”ska kännas i hela kroppen”. Efter 

vargolyckan sommaren 2012 ändrades inriktningen på kommunikationen. Innan var det 

fokuserat på att visa stora och starka djur men efter olyckan koncentrerade man sig mycket på 

det “gulliga” och vetenskapliga. Nyfödda djur visades upp, man berättade hur det är att arbeta 

på en djurpark och fakta kring djur presenterades. Som till exempel hur gamla de blir, hur 

länge en björn sover i ide och djurparkens arbete i de artbevarandeprogrammen.  
 

“Målet är att skapa känslor - det är en upplevelseindustri vi verkar i” - Kolmårdens Djurpark 

 

ALV arbetar med att ”aldrig riva illusionen”. Kommunikationen ska vara lugn, genuin och 

berättande. Illusionen ska berättas och föras vidare av bland annat personalen på detta sätt - 

och det unika hos Astrid Lindgrens Värld är att allting kretsar kring en enda person: 
 

“Målet är att mottagarna ska bli attraherade av språktonen, då den liknar Astrid Lindgrens” - 

ALV 

 

Junibacken vill att det alltid ska finnas en barnbok i botten i allt de gör. Allt från nya 

utställningar, inköp till bokhandeln men även personalkläder. Medarbetarnas språkkunskaper 

speglar även gästernas bakgrund. Gröna Lund har som mål att det ska finnas en röd tråd i det 

man kommunicerar. Bakom varje påstående, värdeord eller varumärkesplattform ska det 

finnas en historia som visar att det sker. På så sätt kommer begreppen naturligt in i folks 

medvetande. 
 

“I varumärkesplattformen ingår, “omöjligt bor inte här” - vi lyckades bygga en 

bergochdalbana som ingen trodde att den skulle få plats” - Gröna Lund 

 

Spritmuseum förmedlar sina berättelser med hjälp av sina värdeord: kreativt, kontrastrikt och 

sinnligt. Värdeorden ska speglas i hela museet och förhoppningsvis ska besökarna märka det. 

NRM budskap går i led med vad som bedrivs på museet – forskning. Besökarna som kommer 

till museet ska komma tack vare nyfikenhet och upptäckarglädje. Utställningen “Djuret 

människan”, speciellt namnet, följer det narrativa genom att använda sig av metafor och 
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metonymi. Skansen, å sin sida, vill att det ska kännas som att man genomför en resa genom 

tiden. Det görs genom att det känns äkta, lustfyllt och tillgängligt.   
 

4.4 Hur berättelser förs vidare 

Kolmårdens Djurpark påstår att de sociala medierna har hjälpt till i utvecklingen av ett 

budskapsspridande direkt från besökare till presumtiv gäst. Genom att visa upp sig i de 

sociala kanalerna kan gästerna bilda sig en egen uppfattning och på så sätt kan de interagera 

med varandra. De utbyter erfarenheter mellan varandra. Liknande fenomen har Skansen och 

ALV upplevt. 
 

NRM har märkt att den muntliga spridningen har haft betydelse för sin verksamhet. När 

utställningen ”Djuret människan” lanserades upptäckte de att många besökare hade blivit 

tipsade av sina bekanta. De märkte även att utställningen hade fått höga betyg av gästerna och 

på så sätt blev besökarna ambassadörer för organisationens verksamhet. 
 

”Mycket saker som har sagts om utställningen har gått mun-till-mun” – NRM 
 

Gröna Lund genomför under sommarmånaderna olika gästundersökningar där de frågar 

parkens besökare kring deras tankar och upplevelser kring besöket. Genom dessa 

undersökningar får de reda på hur många som skulle rekommendera Gröna Lund. Gröna Lund 

hävdar också att Facebook har fått en stor betydelse där folk skriver vad det tycker och tänker. 
 

”Facebook har blivit en sorts kundtjänst” - Gröna Lund 
 

Då Spritmuseum inte har möjlighet att aktivt arbeta med marknadskommunikation har de fått 

hjälp via utländska- och inhemska medier. Anledningen till att en ny yngre målgrupp har 

skapats, jämfört med gamla Vin & sprithistoriska museet, är för att museet säger sig vara 

innovationsrikt och sticka ut ur mängden. 
 

Istället för att helt förlita sig på sociala medier och den muntliga spridningen har Skansen en 

strategi där de sökoptimerar det vill säga bygga upp olika metoder för att hamna högt upp på 

olika sökmotorer. På så sätt bidrar de till spridningen av exempelvis den svenska hantverks- 

och traditionskunskapen, vilket är deras uppgift.  
 

“Vi hamnar på “konstiga” ställen vilket gör att vi syns på fler ställen” – Skansen 
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4.5 Arbetet med visionen internt innan den når externt 
Samtliga organisationer tillgodoser sina medarbetare med utbildningar så att de får en 

förståelse för organisationen, dess kultur, historia och vad de har för mål. Dock medgav flera 

av organisationerna för att trivas på arbetsplatsen bör man ha ett intresse och engagemang 

gentemot branschen, konceptet och det man specifikt arbetar med.  Naturhistoriska riksmuseet 

påstod följande: 
 

”Man har ett intresse för området och man gillar att visa och berätta. De som arbetar tipsar 

gärna och ger gärna det lilla extra” – NRM 
 

Skansen satsar på sina internutbildningar, vare sig om man arbetar som arrendator eller är 

anställd hos Skansen. Utbildningen, “Skansenpasset”, syftar till att ge samtliga medarbetare 

en baskunskap om Skansen och dess verksamhet. Allt från historia till att hitta i parken. På så 

sätt bli alla medarbetare ambassadörer. Intervjupersonen påtalar vidare vikten av individen 

inom organisationen: 
 

“De ska veta vilken roll de spelar så att målet blir realiserat” - Skansen 

 

Gröna Lund berättade att det är en utmaning att inför varje sommar utbilda alla nya 

medarbetare. Företaget ökar personalantalet från 100 medarbetare under vintertid till 1200 

under sommarsäsongen. Genom utbildningarna ska medarbetarna få en bra serviceutbildning, 

befogenheter och erfarenheter. Det ska vara en merit att ha arbetat på Gröna Lund. Då 

företaget har så många anställda, ser Gröna Lund sina medarbetare som sin “femte 

målgrupp”. Informanten hävdar att medarbetarna är ambassadörer för företaget, även om det 

kan låta klyshigt.  
 

“Ca 600 av dessa är helt nya och ska lära sig om sin funktion, bli bra på service samt bli 

bärare av Grönans varumärke och värderingar” - Gröna Lund 
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5. Analys och diskussion 

Nedan följer analysen där det framkomna resultatet behandlas med hjälp av de för ämnet 

relevanta perspektiv vilka presenterades tidigare i uppsatsen. Analysen presenteras 

tematiserad snarare än uppdelad företag för företag, då syftet med uppsatsen inte är en 

komparativ studie, utan snarast att på ett generellt plan undersöka turist- och 

upplevelsenäringen i sin helhet. Vidare kommer uppsatsen i stort, och perspektiven specifikt, 

diskuteras och sammanfattas under punkten 5.4.  
      

5.1 Strävan efter enhetlighet 
Integrated communication syftar till att visa samma budskap i alla kanaler. Dessa budskap 

kan bestå av visioner och värderingar och visas upp i kampanjer, på hemsidor, sociala medier 

samt visuellt på företaget.   
 

Kritiker menar att kommunicera på detta sätt är svårt. Bland annat talar James D. Thompson 

om att integrated communication hämmar personligt initiativ och idéskapande. De personliga 

initiativen och idéskapanden kan hämmas av de mål som är uppsatta i företagen. Om dessa 

mål inte går i led med medarbetarens egna värderingar kan det bli svårt att arbeta mot något 

och det uppkommer en känsla av att man “måste” och inte “vill”. Detta är tvärtemot det 

ursprungliga syftet och sätter käppar i hjulen för att kommunicera enhetligt. Dock ska man 

inte förglömma att personliga initiativ inte är något dåligt utan kan hjälpa företag att hitta nya 

exempel på hur man exempelvis ska kommunicera.  
 

Att kommunicera enhetligt innebär att man ska arbeta med samma budskap i samtliga kanaler, 

samtidigt. Det enhetliga kan liknas med att samtliga pusselbitar läggs ihop samtidigt. Denna 

typ av utmaning står Skansen inför. De berättade att det är endast inför julen som hela 

organisationen arbetar tillsammans. Detta är till stor del beroende på att det är en stor 

organisation som sysselsätter många människor inom vitt skilda områden - alltifrån den 

folkliga allsången, via djurparken och hantverksuppvisningarna. Den gemensamma faktorn 

för Skansen är, trots olika typer av verksamheter inom organisationen, att de samlar sig under 

ett gemensamt tema - Sverige och det svenska kulturarvet, och med anledning av detta är det 

mycket svårt att få samtliga pusselbitar på plats samtidigt. 
 

Simon Torp tillägger också att integrated communication inte bara ska synas externt utan 

också märkas internt inom organisationskulturen och företagets visualisering. Enhetligheten 
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bör därför genomsyra allting inom företaget, från arbetskläder via grafisk profil till hemsida 

och trycksaker och inte minst medarbetarnas acceptans och förmåga att vidmakthålla 

budskapet. Beroende på vilken tid det är på året så varierar också antalet anställda i 

organisationerna kraftig. Detta medför stora svårigheter i att lyckas med att implementera 

budskapet för alla medarbetare och att upprätthålla värderingarna. Exempel på hur detta kan 

synas inom en organisation, både i organisationskulturen och i det visuella är Junibacken. 

Genom att ha personalkläder som är inspirerade från barnböcker syns detta visuellt gentemot 

besökaren. Då museets mål och vision är att det ska finnas en barnbok i botten i de gör, finner 

de inspiration och grund till att kommunicera enhetligt.    
 

Det positiva med att använda sig av integrated communication är att företagets trovärdighet 

ökar då alla som är involverade inom organisationen säger samma sak. Men då en 

organisations budskap inte endast sprids av organisationen själv utan i hög grad även i ett 

“andra steg”, via besökare och gäster, finns risk för att det ursprungliga budskapet får ändrat 

innehåll. Detta har blivit särskilt tydligt idag då de sociala medierna har blivit en viktig kanal 

för organisationer att interagera med sina besökare. Gästernas egna initiativ, tankar och 

åsikter kan förstöra det enhetliga budskapet via öppna forum. Exempelvis försökte 

Kolmårdens Djurpark kommunicera och berätta om sin nya delfinshow som skulle handla om 

hur vi människor förstör vår jord. Detta budskap försvann istället började 

djurrättsorganisationer ifrågasätta verksamheten på Kolmårdens officiella sidor. 
 

Eftersom företagen har ett stort antal individer som arbetar på respektive företag och 

företagen också har olika sorters verksamheter så är det svårt att upprätthålla ett enhetligt 

budskap. Det enhetliga kan snabbt förstöras om det uppträder på ett sätt som inte är förenligt 

med företagets policy eller, för det specifika företaget, ger fel information. Även 

ickemänskliga faktorer kan rubba det enhetliga budskapet, till exempel när ett djur inte syns i 

hägnet eller om det har uppstått ett tekniskt problem på en interaktiv attraktion. James D. 

Thompson menar ett sätt att motverka detta är att ha en buffert av flexibilitet och stabilitet. 

Detta innebär att man lägger en gemensam grund där det går bra att göra egna personliga 

initiativ. Detta kan man se i exemplet med Gröna Lund och berättelsen med pojken som hade 

Aspergers Syndrom. Då kvinnan i attraktionen genomförde ett personligt initiativ, för att ta 

hand om pojken, så gick detta ändå i led med att Gröna Lund “är en annan värld” - vilket är 

det enhetliga budskapet.  
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5.2 Berättelsen som samlande kraft 
Corporate storytelling handlar om hur man som organisation förmedlar budskap som 

innehåller identiteter och visioner. Den förmedlade kommunikationen kan både ske internt 

och externt.  
 

De undersökta företagen har olika strategier på hur man kommunicerar, dock har det 

framkommit att de saknar explicita strategier för hur värderingar och värden skall 

kommuniceras externt. De värderingar som organisationerna har satt upp som mål visas upp 

internt genom utbildningar, språkbruk och återberättande av händelser. Enligt Emma 

Dennisdotter utmärks Corporate storytellingens styrka genom dess pedagogiska kraft. Med 

hjälp av att återberätta historier kan man implementera en vision mer effektivt än att 

informera med ren fakta. Med hjälp av denna pedagogiska kraft visar organisationerna hur 

man vill att medarbetare ska bete sig och tänka. Ett exempel på detta är Gröna Lund, som 

genom att berätta historier i enhetligt med organisationens varumärkesplattform, till exempel, 

“omöjligt bor inte här”, låter medarbetare få inspiration till att följa företagets värderingar. 

“Omöjligt bor inte här”, syntes bland annat när nöjesfältet byggde en bergochdalbana som 

ingen trodde skulle få plats.  
 

Den utmaning som företagen står inför är inte hur kommunicera själva händelsen, berättelsen, 

utan att förklara vad som står till grund till den kommunicerade berättelsen. Vilken vision den 

stödjer sig mot - för att skapa en kontinuitet och enhetlighet. Således knyts alltså säcken ihop 

mellan det enhetliga - och berättelserna i sig. 
 

Mats Alvesson diskuterar kring hur viktig företagskulturen är för att nå fram med 

organisationens visioner och värden till medarbetare. En del i företagskulturen är språkbruket. 

Språket är en kulturbärare och via detta för man vidare historier, som berättar hur medarbetare 

ska agera. Exempelvis arbetar ALV med visionen ”riv aldrig illusionen”. Med hjälp av 

medarbetarna, som har fått utbildning, kan de spela med och på så sätt känns det för gästen 

som att de har stigit i en sagovärld. “Riv aldrig illusionen” är en vision inom 

organisationskulturen som hjälper medarbetaren hur hon/han ska agera gentemot besökare.  
 

I det insamlade materialet kan avläsas att organisationerna använder sig av Corporate 

storytelling till en viss utsträckning. Dock används detta mer internt mot medarbetare än 

externt mot gäster. Organisationerna berättar sina historier internt för att stärka 
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företagskulturen. Detta kan visserligen vara en bra strategi, men dessvärre går många 

besökare miste om de historier som byggt upp organisationen och dess varumärke. Vi menar 

att historierna skulle kunna bidra till att kommunicera organisationen som ett attraktivt, 

seriöst och lockande besöksobjekt, om de lyfts fram och använts tydligare i 

marknadskommunikationen. 
 

Även om Corporate storytelling uppfattas som ett effektivt pedagogiskt redskap så finns det 

svårigheter med hur detta skall användas vid extern kommunikation. Fördelen med att 

kommunicera ut berättelser som innehåller visioner och värden är att man effektivt kan skaffa 

sig anhängare om dessa samtycker med de visioner och värderingar som företaget har. 

Nackdelen är det om motsatt förhållande föreligger, om organisationen sänder ut värderingar 

och visioner som mottagaren inte har samsyn om kan företaget förlora besökare. Exempelvis, 

Skansen som har en bred verksamhet och därav många historier, gör det svårt att välja ut 

vilken eller vilka delar av historien man ska kommunicera. Risken är i detta fall är att det man 

kommunicerar kan uppfattas som tråkigt och gammaldags. Det som är gammaldags skapar 

inte den nyfikenhet som gör att man blir intresserad av det som företaget erbjuder och 

kommunicerar.  
 

Internt fungerar det på liknande sätt. Om medarbetare accepterar eller har liknande 

värderingar som arbetsgivaren gör hon/han ett bra arbete. Om man som medarbetare inte har 

samma värderingar finns risken att man inte trivs och på så sätt gör ett mindre bra arbete.  

 

5.3 Konstruktion av berättelser 

Narrativ teori beskriver hur berättelser förmedlas och hur de bildar ett sammanhang.  
 

De undersökta företagens mål är att kommunicera en bild och berättelse som innehåller 

känslor. Känslorna kan bestå av värden, igenkännande eller visioner. Genom att förmedla en 

berättelse kommer man som besökare och medarbetare skapa ett beroende till företaget. Dessa 

känslor kan sedan användas i den interna eller externa kommunikationen. För att historierna 

ska få ett starkt fäste gäller det att berättelserna sätts in i ett sammanhang, att de har en 

mening och att man som gäst kan bli en del av dessa genom att besöka företaget i fråga. Detta 

kan liknas med att alla pusselbitar bildar en enhetlig bild.  
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Beroende på vad företagen vill förmedla, genom värdeord och visioner, ska detta synas i den 

externa och interna kommunikationen men även under besöket hos varje destination.  
 

Då de undersökta organisationerna har arbetat fram strategier på hur de vill kommunicera kan 

man tycka att de följer de riktlinjer som finns inom den narrativa teorin. Dock måste man 

ifrågasätta om det narrativa försvinner om man råkar glömma bort eller medvetet väljer bort 

detaljer. Det vill säga om en pusselbit i berättelsen är borta.  
 

Enligt det insamlade materialet så har alla organisationer varit strategiska med att 

kommunicera narrativt. Ett exempel är när Gröna Lund gjorde en kampanj där en man åker 

bergochdalbana och för varje åk blev han yngre. Denna berättelse visar att Gröna Lund “är en 

annan värld”. 

 

Paul Ricoeur menar att berättelser är att konstruera meningsfulla helheter av 

osammanhängande händelser/situationer. Detta kan appliceras på bland annat ALVs kodex 

“riv aldrig illusionen”, Kolmårdens Djurpark “Det känns i hela kroppen” och Junibacken “en 

barnbok i botten”. Genom dessa grundtankar kan organisationerna forma sin kommunikation 

så att den skapar en mening, en helhetsbild, fast det finns flera aktörer inom företaget som kan 

vara berättare. Grundtankarna kan ses som pelare att luta sig tillbaka mot. Grundtankarna ska 

hjälpa företagen att hålla rätt kurs inom kommunikationen. Istvan Putszai menar att ett 

händelseförlopp kan berättas av en eller flera personer. Som mottagare av en organisations 

kommunikation uppfattar man ingen skillnad på om det är en medarbetare som förmedlar 

eller om det är en mediekanal som berättar. Därför behöver den interna kommunikationen 

vara likställt med den externa. Den bild som organisationen vill visa utåt ska även uppfattas 

på samma sätt internt. Exempelvis är det viktigt att en chef uttalar sig med samma åsikter 

både gentemot den egna personalen och i media eller till allmänheten. På så vis skapas en 

sammanhållning och en transparens i berättelsen som är mycket fördelaktig. 
 

Kommunikationsforskaren Viveca Adelswärd uppger att det man berättar “ger (...) minnena 

stabilitet och (...) kan återge upplevelser som någon annan kan känna igen sig i.” Detta 

betyder att om en organisation kommunicerar något som är igenkännande och lätt att föra 

vidare, exempelvis Spritmuseum med värdeorden kreativitet, kontrastrikhet och sinnlighet. 

Då dessa värdeord är igenkännande har den presumtiva besökaren uppfattat organisationen 

som något stabilt och därför kommer det nya inte avskräcka.  
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Genom hur historier berättas i organisationer utvecklas sociala relationer och identiteter i 

företagen. Genom att berätta om olika händelser som har skett eller som kommer att ske 

bygger man upp en gemensam identitet, som kan innehålla värderingar eller visioner. Om så 

många som möjligt inom varje företag följer och efterliknar dessa värderingar kan man som 

organisation vara trygg med att en enhetlig bild av företaget sprids. 
 

Dock ska man vara medveten om att medarbetare som arbetar inom organisationerna är 

individer som har egna åsikter, tankar och värderingar. Detta kan man som företag inte förbise 

utan antigen acceptera detta eller fortsätta med att övertyga medarbetarna genom berättelser 

som är trovärdiga och speglar det goda i organisationen.    
 

5.4 Diskussion och sammanfattning  
Den största utmaningen som företagen står inför är att förmedla vad som står till grund för 

den kommunicerade historien. Genom att berätta en historia kan den få en slagkraftig 

genombrott då den tillfälligt kan stärka företagets sammanhållning. Dock är det svårt att i den 

berättande historien beskriva vad som gör att den är värd att återberätta. Bakgrunden till 

varför historien är värd att återberätta tappas lätt bort. Berättas historien för att den väcker 

känslor, att den följer någon av företagets uppsatta visioner och värden eller att 

kommunikatören själv anser att historien är slagkraftig? 

 

Att kommunicera både internt och externt är organisationerna effektiva på. Bland annat har de 

fungerande intranät, personalmöten, tidning- och TV-kampanjer samt sociala medier. Då 

organisationerna har stor personalomsättning står de för en stor utmaning att attrahera, behålla 

och utveckla medarbetare som ska upprätthålla och förmedla de uppsatta värdeorden och 

visionerna. För detta krävs stora resurser, allt från att genomföra rekryteringskampanjer, 

planera och genomföra utbildningar och kompetensutveckla personalen under arbetets gång. 

Som grund till dessa satsningar står de värden och visioner man vill kommunicera som 

organisation.  
 

Under arbetets gång framkom att organisationerna stundom har problem att förhålla sig till 

integrated communication. Då strategins grundidé är att all kommunikation ska ske enhetligt 

så finns det för många aktörer och intressenter för att detta ska fungera. Varje medarbetare har 



	  
	  

41	  

egna personligheter och kommunicerar på sitt egna sätt och externa intressenter kan 

kommunicera vidare händelser som inte stämmer överens med företagets grundvision.  
 

De värden som företagen har utvecklat ger medarbetarna ett stort svängrum. Exempel på 

värden och visioner är ALV kodex “riv aldrig illusionen”, Kolmårdens Djurparks “Det känns 

i hela kroppen” och Gröna Lunds “omöjligt bor inte här”. Dessa värden innefattar mycket och 

kan tolkas och bedömas olika mellan personer. Beroende på hur man definierar kan man som 

medarbetare göra egna personliga tolkningar som de sedan kan agera utifrån. Även externa 

intressenter har möjlighet att förstöra den enhetliga då de kan sända berättelser som inte 

stämmer överens med företagets egen vision. Detta kan ske genom muntlig spridning eller via 

sociala medier och kan handla om upplevelser som inte har varit tilltalande för besökaren.    
 

Corporate storytelling är en metod som är mer lätthanterligt och som organisationerna 

använder för att främst berika organisationskulturen. Dock anser vi att det sker utan att 

organisationerna är medvetna om det. Genom att internt kommunicera berättelser som i 

grunden innehåller värden och visioner ökar sammanhållningen inom organisationen. Det är 

ingen utmaning att kommunicera en berättelse utan utmaningen ligger i att välja det som är 

grunden för berättelsen. Den pedagogiska kraften är mycket användbar inom Corporate 

storytelling. Men hur gör organisationerna för att kommunicera externt med hjälp av 

Corporate storytelling? Efter analysarbetet anser vi att företagen inte tar tillvara på sina 

berättelser tillräckligt mycket. Företagen anser kanske att det finns andra verktyg som är mer 

effektiva för att nå den externa intressenten, eller så råder brist på kunskap inom 

organisationerna. 
 

Genom intervjuerna har vi förstått att när företagen förmedlar delar av sin historia görs detta 

lösryckt och taget ur sitt sammanhang. Man kan exempelvis genom en kampanj 

uppmärksamma ett jubileum eller en födelsedag. Detta är emellertid inte Corporate 

storytelling, då det bryter mot en av grundpelarna - att all kommunicerad information skall 

kunna inpassas i ett större historiskt ramverk. Således anser vi att företagen använder sig av 

berättelser - men aldrig av Corporate storytelling.  
 

För att de kommunicerade berättelserna ska få ett sammanhang och en mening är det viktigt 

veta hur en slagkraftig berättelse kommuniceras. Hur man kommunicerar kan handla om vad 

som ligger till grund för berättelsen - mål eller visioner - eller på vilket sätt man 
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kommunicerar den - genom metaforer eller via olika kommunikationskanaler. Vi har funnit 

att organisationerna är medvetna om att de kommunicerar med hjälp av känslor. Dessa 

känslor är något igenkännande och allmängiltigt, inte något skrämmande vilket gör att interna 

och externa intressenter har möjlighet att skapa en relation med företaget. Vi har också funnit 

att organisationerna har strategier på vilket sätt de ska kommunicera för att nå ut. Genom att 

optimera och utifrån olika kundundersökningar har de möjlighet att nå sin målgrupp. Då 

dagens utbud av kommunikationskanaler är stort kan det bli svårt att nå fram till den tänkta 

mottagaren. Genom att sända ut kommunikation som spelar på känslor är det lättare att nå 

fram eftersom de känslor som förmedlas oftast är allmängiltiga. Genom att kombinera känslor 

och rätta kommunikationskanaler finns det möjlighet att nå fram till en bred målgrupp. 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att medarbetarna i ett företag är en viktig 

del/pusselbit för att kommunicera värden och visioner. Dock är det en utmaning att 

kommunicera enhetligt då medarbetarna är individer. Detta gäller oavsett om man har en 

chefsposition, är djurvårdare, entrévärd eller marknadskommunikatör. För att kunna 

kommunicera enhetligt måste man ha en kontrollerande företagsstruktur vilket kan innebära 

att ledarna inom organisationen blir mer kontrollerande och medarbetarna inte känner sig 

betrodda.     
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6. Slutsatser 

I följande avsnitt kommer det att presenteras en diskussion som kontextualiserar 

undersökningen till ett forsknings- och samhällskontext. Kapitlet inleds men kort resumé om 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Sedan kommer en slutsats att presenteras där bland 

annat frågeställningarna besvaras och undersökningens metodiska brister att reflekteras. 

Därefter sker en avslutande diskussion om generella utmaningar för organisationer i deras 

arbete med att utgå från de olika principerna som bygger på enhetlighet och sammanhållen 

kommunikation. Kapitlet avslutas med att föreslå vidare forskningsområden inom det aktuella 

ämnet.  
    

6.1 Slutsats   

Syftet med undersökningen var att undersöka om och hur svenska turist- och 

upplevelseföretag använder sig av enhetlig kommunikation. Vi ville se om organisationernas 

interna värden och visioner syns utåt och om det sker enhetligt. Med hjälp av de valda 

perspektiven, integrated communication, Corporate storytelling och narrativ teori fick vi 

möjlighet att besvara våra frågeställningar, arbetar svenska företag inom turist- och 

upplevelseindustrin med att kommunicera enhetligt med hjälp av berättelser, värden och 

visioner? Isåfall hur? Och avspeglas de värden och berättelser som kommuniceras internt 

även externt? Insamlandet av material skedde med samtalsintervjuer.   
 

Efter att ha läst litteratur kring Corporate storytelling, så beskrivs ofta Corporate storytelling 

som ett effektivt verktyg att smycka och skapa en spänning kring företaget, både för interna 

och externa intressenter.  Vår undersökning har i någon slags motsats kommit fram till att det 

inte är Corporate storytelling i sin ursprungliga betydelse som skapar magi kring företaget, 

utan snarare den samlade historia som finns internt i en organisation. Alltså - man riktar sig 

inte i hög grad utåt med sina berättelser utan de används för att stärka organisationen internt. 

När Corporate storytelling beskrivs i litteraturen som en metodik där man genom 

sammanhängande berättelser följer en röd tråd inom företaget, har vår analys av fenomenet 

snarast visat att det förekommer i väldigt liten utsträckning. Undantaget kan i vårt material 

vara Astrid Lindgrens Värld - då de inte helt oväntat bygger sitt varumärke kring historier av 

en och samma författare, och således använder denne som den röda tråden i sin 

kommunikation. 
 



	  
	  

44	  

Corporate storytelling är ett ord och ett perspektiv som är lätt att missuppfatta. När man 

direktöversätter ordet “storytelling” så betyder det “berättande”. Men om man stoppar in ordet 

i ett kommunikationssammanhang så innebär det att man kommunicerar värderingar och 

visioner med berättelser. Detta kan resultera i att man som kommunikatör kan missuppfatta 

perspektivets betydelse, om man inte är insatt i ämnet. Även om Corporate storytelling kan 

uppfattas som ett slagkraftigt verktyg kan man inte förlita sig på att endast denna strategi 

fungerar utan man ska se Corporate storytelling som ett kompletterande verktyg för att utöka 

kommunikationen både externt och internt inom företaget.  
 

Den narrativa metoden uppfattas som ett medel där man har ett stort svängrum. Då teorin 

behandlar hur ett budskap, en historia eller en berättelse kommuniceras, finns stora 

möjligheter att i den specifika situationen bestämma tillvägagångssättet. Genom de valda 

frågeställningarna syftade uppsatsen till att undersöka hur företagen kommunicerar värden 

och visioner genom berättelser. Undersökningen visar på att organisationerna använder sig av 

värden och visioner när de kommunicerar i olika utsträckning internt och externt. Genom att 

ha dessa i åtanke i sin kommunikation kan man som organisation nå medarbetare och externa 

intressenter genom att skapa ett känslomässigt band. “Hur man kommunicerar” blir då en 

social relation och man skapar ett intresse för varandra. “Hur” kan även innefatta vilka 

kanaler man väljer att kommunicera genom. Kommunikationen kan ske genom medarbetarna 

eller via renodlade kommunikationskanaler som till exempel print, TV eller sociala medier. 

Den narrativa teorin liknar på så sätt Corporate storytelling. Beroende på hur man väljer att 

kommunicera budskap eller berättelser så kan man få olika genomslag. “Hur man 

kommunicerar” är ett vitt begrepp som kan tolkas olika sätt.  
 

Samtliga undersökta företag hävdar att de arbetar mot ett mål där personalen ska 

kommunicera enhetligt och dela företagets övergripande värderingar och mål. Detta skall 

uppnås genom internutbildningar och informationsspridning via exempelvis intranät och 

interna nyhetsbrev. Något som generellt i undersökningen inte framkom tydligt är 

realiserandet och återkopplandet till de uppsatta målen och värdeorden. Det tenderar alltså att 

vara enkelt att säga att företaget ska vara “öppet och tillgängligt” men hur detta visas i 

praktiken kan vara mycket svårt att tydligt säga, och osäkerheten är stor i vilken utsträckning 

personalen faktiskt arbetar dagligen med dessa värden. Integrated communication kan 

uppfattas som ett effektivt marknadskommunikationsgrepp - men fungerar inte fullt ut i 

praktiken. Individernas egna viljor och åsikter kommer alltid komma emellan och interferera 
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med företagets. Således kan man börja överväga hur stramt ett företags policys skall 

påtvingas de anställda, för att inte hämma deras personliga utveckling och kreativitet - vilken 

även den bör ses som en tillgång för företaget och dess dynamik. 
 

Integrated communuication syftar till att visa upp en enhetlig bild av företagets förehavanden 

- men är det verkligen möjligt i en digitaliserad och användarskapad tidsålder där man allt 

mer frekvent nås av nya budskap och information flödar sömlöst över stora delar av världen? 

Företag har inte längre samma kontroll över sina anställda och/eller kunder som man hade för 

bara 10-15 år sedan. Symptomatiskt för vår tid är att hela tiden tycka och tänka om saker och 

ting vilket försvårar “en enad front”-strategin. Kanske ligger det mer i tiden att uppmuntra 

eget- och kritiskt tänkande bland personalen än att försöka passa in alla i samma lilla “box”.  I 

en dynamisk tidsålder behövs nya ramverk för ett föränderligt och nyskapande arbete. 
 

Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att de svenska företagen inom turist- och 

upplevelseindustrin kommunicerar sina värden och visioner selektivt. Vi har sett tydliga 

tendenser att företagen arbetar mycket med värden och historier men att dessa ofta stannar 

inom organisationen. Medarbetare och övrig personal är medvetna om vilka visioner och 

värden som företagen står bakom och är behjäpliga att externt kommunicera dessa. Dock har 

företagen svårt med detta i sin marknadskommunikation. Som mål har de att väcka känslor 

hos sina externa intressenter men det betyder inte att företagens visioner och värden syns i 

exempelvis reklamkampanjer, istället är det andra känslor som syns och som sedan skapar en 

känslomässig relation mellan företaget och dess besökare. 
        

6.2 Avslutande diskussion 

Genom att positionera vår undersökning specifikt inom upplevelsenäringen har vi inte bara 

bidragit till forskningen inom kommunikationsämnet utan även till att göra en kartläggning 

över några av Sveriges idag största aktörer inom branschen. Detta är av vikt då vi i en alltmer 

medierad tid får tillgång till information obehindrat och platsoberoende. Då står de reella 

upplevelserna ut ur mängden och erbjuder något som aldrig kan fås digitalt, utan måste 

upplevas på plats, i rätt tid och på riktigt.    

 

I en alltmer digitaliserad värld torde arbetet med sammanhållen kommunikation bli svårare 

och svårare. Medarbetare är inte längre bekväma med att kontrolleras utan i tider av snabb 

informationsspridning och utsuddade gränser vill många göra sina personliga röster hörda, 
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och nöjer sig inte med att stå under ett kontrollerande organisationsparaply. Detta ser vi då 

samhället i stort visar tydliga strömningar åt detta håll, och personer har inte längre samma 

acceptans och tålmodighet utan har ofta bråttom. 
 

De utmaningar som har stötts på under uppsatsskrivandets gång är att de valda perspektiven 

går mycket in i varandra. Att analysera och diskutera kring ämnet skapar en känsla av mycket 

repetition och möjligheten är stor att läsaren kan känna sig uttråkad. Som uppsatsskrivare har 

vi bland annat sammanställt empirin i resultatkapitlet med att skriva in citat för att få en mer 

dynamisk text. Fler, eller andra teoretiska ansatser hade gett uppsatsen ett bredare resultat. 

Bland annat hade det kunnat diskuteras mer i termer av muntlig spridning, och en närmare 

presentation av exempelvis Word-of-mouthbegreppet hade kunnat göras för att ytterligare 

förstärka vikten av denna typ av informationsöverföring i dagens samhälle. 
 

Andra svårigheter som har möts under skrivandet är behandlandet av begreppen vision och 

värden. Dessa begrepp är abstrakta vilket medför att undersökningen är svår att uppfatta som 

specifik. Begreppen kan tolkas subjektivt. Samma tankesätt gäller kring begreppen berättelse, 

budskap och historia. 
   

Uppsatsens metodologiska brister kan reflekteras över då endast sju organisationer som är 

verksamma inom turist- och upplevelseindustrin intervjuats. Om undersökningen hade haft ett 

större urval av intervjuobjekt hade vi kanske fått en annan bild eller uppfattning kring hur 

branschen arbetar med det aktuella ämnet. Förmodligen hade vi även fått en annan kunskap 

och material om vi utökat vårt antal intervjupersoner. Då undersökningen har haft ett fokus på 

hur organisationerna arbetar med värderingar och visioner genom sina medarbetare skulle vi 

förmodligen fått en större inblick om vi även hade intervjuat en HR-representant på 

respektive företag.  
 

6.3 Framtida forskning 

I denna uppsats har det undersökts hur och om svenska turist- och upplevelseföretag 

kommunicerar enhetligt. Det som inte har undersökts är hur mottagarna och företagens 

kundgrupper/besökare uppfattar den förmedlade kommunikationen. Vad får besökarna för 

känslor av de historier/kampanjer som företagen förmedlar? Vad är det som avgör att de 

bestämmer sig att spendera sin tid på dessa destinationer? 
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Följande fråga kan även sättas in ett större perspektiv. I inledningskapitlet nämndes det att 

turistbranschen är en av Sveriges största inkomstkällor. Under året 2012 omsatte 

turistnäringen ca 270 miljarder kronor och de utländska turisterna stod för ca 106 miljarder av 

dessa.  Hur uppfattar de utländska turisterna Sveriges turistmål? Vad är det som lockar dem 

att besöka Sveriges turistmål? Är det identifieringen med företagens värderingar och visioner 

eller endast den upplevelsen som de erbjuder? 

 

Då turistnäringen är en stor industri i Sverige så anser vi att det bör finnas en stor nyfikenhet 

på hur man ska utveckla och fördjupa kunskaperna till hur ska man ska locka turister och 

intressenter till landet. Företagen inom branschen säljer inte produkter, som går att exportera, 

utan upplevelser. De måste se till att gästen kommer till dem och inte tvärtom. 

Kommunikationen som sker måste synliggöra det osynliga - upplevelsens magi ska bli synlig. 
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7. Bilagor 

I följande kapitel följer de bilagor som har hänvisats till under uppsatsens gång. 

Efterföljande bilagor visar vilka frågor som utgicks ifrån vid intervjutillfällena och en 

kortfattad presentation av de intervjuade företagen och intervjupersonerna.   
    

7.1 Intervjuguide 

Följande frågor hade vi som mål att få svar på under våra intervjuer. Samtliga frågor ställdes 

dock inte explicit, då de besvarades löpande under samtalet. 

 

Berätta om hur du hamnade på företaget.  

Vad lockade dig hit? 

Vad är dina arbetsuppgifter?  

Hur är det att arbeta med de på detta företaget? 

 

Berätta om organisationen och dess utveckling. 

Vad har organisationen för mål?  

Hur ska ni och personalen arbeta?  

Hur utmärks det? Hur når ni era uppsatta mål?  

Hur arbetar ni för en enad kommunikation utåt?  

 

Har ni några värdeord eller gemensamt uppsatta mål inom organisationen?  

Hur arbetar ni med dessa på daglig basis?  

Hur kommuniceras dessa till de anställda? 

Hur gör ni detta känt?  

Hur lyser detta igenom i er verksamhet? 

 

Vilka kommunikationskanaler använder ni för att synas?  

Varför dessa? 

 

Berätta om en lyckad/misslyckad kampanj 

Varför tror du att det blev som det blev? 

 

Vad vill du att jag ska tänka/känna när jag får höra din organisations namn?  
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7.2 Intervjuade företag & intervjupersoner  
Astrid Lindgrens värld 

Teater- och temapark belägen i Vimmerby som invigdes 1981. Besökarna får uppleva Astrid 

Lindgrens sagofigurer och företagets mål är att stimulera barn till läsande och skrivande. 

Parken lockar cirka 450 000 besökare årligen. (Astrid Lindgrens Värld, 2013)  
 

Gröna Lund 

Nöjespark som öppnades 1883 och som är belägen på Djurgården i Stockholm. Idag har 

Gröna Lund en av Stockholms största konsertscener och många åkattraktioner, restauranger, 

dansbanor med mera. Nöjesparken har cirka 1,5 miljoner besökare årligen. (Gröna Lund, 

2013) 

 

Junibacken 

Sagolekhus i Stockholm som går i Astrid Lindgrens anda. Visionen är att introducera barn till 

läsande och på så sätt utveckla deras språk. Junibacken invigdes 1997 och har cirka 400 000 

besökare varje år. (Junibacken, 2013) 

 

Kolmårdens Djurpark 

Nordens största djurpark med djur från hela världen och som invigdes 1965. Parken har 

årligen 550 000 besökare. Djurparken är verksam inom flera olika artbevarandeprogram. 

(Kolmårdens Djurpark, 2013) 

 

Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) 

Ett museum med inriktning för att främja intresse, kunskap och forskning om biologi, miljö 

och klimat. Museet arbetar under Kulturdepartementet. 1916 fick museet sin nuvarande plats 

vid Frescati i Stockholm. Museet har cirka 500 000 besökare årligen. (Naturhistoriska 

Riksmuseet, 2013) 

 

Skansen 

Frilufsmuseum och park som invigdes 1891. Besökarna har möjlighet att se växter, djur och 

byggnader från hela Sverige. Parken har ca 1,4 miljoner besökare årligen. (Skansen, 2013)  
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Spritmuseum 

Ett museum vars mål är att fokusera på människors beteenden och den lust och lidande som 

skapas av alkohol. Museet har funnit sedan 1967 och återinvigdes 2012 med nytt fokus och 

lokaler. (Spritmuseum, 2013)  
 

Följande personer har intervjuats för undersökningen: 

Astrid Lindgrens värld (ALV) 

Nils Magnus Angantyr, marknadschef, data och IT. Började arbeta på ALV 1995 och har sen 

dess haft olika ansvarspositioner inom organisationen. Han har tidigare arbetat inom den 

utländska turistbranschen, främst som tour operator. Nils Magnus är en av 40 helårsanställda 

inom ALV. (Angantyr, 2013 

 

Gröna Lund  

Camilla Cederquist, interninformationsansvarig. Camilla började arbeta på Gröna Lund våren 

2011. Innan dess arbetade hon som copywriter och som varumärkes- och 

kommunikationsstrateg. Som interninformationsansvarig har Camilla inte bara ansvaret över 

Gröna Lund intranät utan för hela koncernens, Parks and Resorts. Camilla arbetar även med 

den interna tidningen, Tivolibladet samt med olika infomöten. (Cederquist, 2013) 

 

Junibacken 

Maria Reuterskiöld, kommunikationschef. Har arbetat på Junibacken i nio år och har tidigare 

varit verksam på Arkitekturmuseeum och bokförlaget Rabén och Sjögren. Som 

kommunikationschef är Maria högst ansvarig för arbetet kring information, PR, 

marknadsföring och försäljning. De är sammanlagt tre personer som arbetar med dessa 

arbetsuppgifter. (Reuterskiöld, 2013)  
 

Kolmårdens Djurpark 

Mattias Zingmark, marknadschef. Mattias började sin tjänst på Kolmårdens Djurpark 

sommaren 2012 och har det övergripande ansvaret för all kommunikation som sker internt 

och externt inom företaget. Mattias har sin bakgrund från retailbranschen och har även varit 

ansvarig för marknadsföringen kring stora svenska sportevenemang. (Zingmark, 2013) 
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Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) 

Christina Kåremo Sköldkvist, kommunikationschef. Christina har arbetat på NRM i drygt tre 

år. Innan dess har hon varit informationschef på Utbildningsdepartementet och 

Riksantikvarieämbetet. Hela kommunikationsavdelningen har ca 20 anställda och Christina 

ansvarar, förutom för kommunikationen, även för produktionen av utställningar samt 

pedagogiken kring dessa. (Kåremo Sköldkvist, 2013) 

 

Skansen 

Lovisa Lönnebo, kommunikationschef. Lovisa började arbeta på Skansen 2009 och hade 

innan dess varit kommunikationschef på Moderna Museet. Lovisa är chef över 

kommunikationsavdelningen och är ansvarig för information, marknadsföring, gästservice 

och försäljning. Beroende på säsong har avdelningen 25-80 anställda. (Lönnebo, 2013) 

 

Spritmuseum   

Ingrid Leffler, museichef. Har tidigare varit VD på Auktionskompaniet AB, ett bolag som 

sedemera blev Bukowski Market. Tillträdde som musiechef på Vin & Sprithistoriska Museet 

2009 och var med och startade dagens Spritmuseum på Djurgården i Stockholm. (Leffler, 

2013) 
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Pressrelease  
 

När hade du senast en riktigt bra upplevelse? Hur fick du reda dess existens? En 

upplevelse var årets julklapp 2008, och det är ingen tvekan att det sedan dess gått 

spikrakt uppåt för upplevelseindustrin.  
 

 

I denna uppsats undersöker vi hur företag inom turist- och upplevelseindustrin kommunicerar 

enhetligt inom företagen med hjälp av värden, visioner och berättelser. Genom intervjuer hos 

sju olika aktörer i sektorn har vi fått en klar bild över hur kommunikationen ser ut, och vad 

som sprids och kommuniceras - samt vad som inte gör det. 
 

En upplevelse skiljer sig ifrån vanliga varor och tjänster. En upplevelse kan ingen beskriva för 

dig så att du förstår - en upplevelse kan inte kännas på - en upplevelse kan inte provas innan 

den genomförs. Därför är det av största vikt att förstå hur en känsla förmedlas, hur magin 

skall bli synlig. 
 

Uppsatsen tar sin huvudsakliga teoretiska utgångspunkt i tre relativt moderna perspektiv: 

Corporate Storytelling, Narrativ teori samt Integrated communications. Med hjälp av dessa 

har vi försökt besvara våra frågeställningar och göra resultatet överblickbart och 

lättförståeligt.  
 

Företagen tenderar att försöka kommunicera enhetligt utifrån de värden och visioner som de 

satt upp - men i en alltmer medierad och användarskapad nät- och företagskultur upplevs 

branschen i stort såsom aningen konservativ, och utan att se de svårigheter och begränsningar 

som medföljer det interaktiva.  
 

Undersökningen visar däremot att branschen ofta använder sig av historier och berättelser för 

att stärka företagskulturen internt - men i mycket liten utsträckning använder dessa i sin 

marknadskommunikation.  Istället strävar organisationerna i sektorn efter att göra sina 

anställda till ambassadörer för företaget, och få dem att kommunicera mot potentiella kunder 

och besökare under ett gemensamt organisationsparaply. 
 

When the magic gets visible - A study into how- and if Swedish companies in the tourism and 

entertainment industry communicates uniformly using stories, values and vision. 
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